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Zmluva o Dexia Komunál Superlinka Zmluva o kontokorentnom úvere č. 35/00r/12
Dodatok č. 7

Prima banka Slovensko, a.s.
Sídlo: Hodžova 11, o1o tĺ Žilina
lČo: et 575 951
lČ opn: sK2o2o37254t
zapísaná v obchodnom registrĺ okresného súdu v Žiline, oddiel: 5a, Vložka číslo: 148/L
(d'alej len banka)

Klient: obec Krainé
Sídlo: obecný úrad Krajné 52' 916 16 Krajné
ICO; 00 3ll 715
Zastúpený: Ján Konečník' starosta obce
Čído účtu: sKll 5600 oooo 0006 1838 1oo1
(ďalej len klient)

uzatvára;ú v súlade s 5 516 ods. 1 občianskeho zákonníka tento dodatok k Dexia Komuná! Superlinke, Zmluve o kontokoľentnom úvere
č. 35/001/12 zo dňa 22.o2.2ot2, na základe Korého sa zmluvné strany dohodli na zmene a doplnení nasledovných ustanovení uvedenej
zmluvy:

článok I.
Obsah dodatku

2. Predmet zmlurĺy

W 2.2,5.3. g rušía nahrádza nasĺďovným textom;
2'2.5.3. Amortizácia úveru: t3.o2'2020'

článok u.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmeny vyplývajúce z tohto dodatku, vyjadrujú vô|'u zmluvných strán, nie sú im známe okolnosti, ktoré by
ho robiĺi neplatným a na znak súhlasu pripájajú podpisy osôb oprávnených konať v ich mene.

2' Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni, kedy bolo Banke
preukázané zverejnenie tohto dodatku podľa zákona č. 211/2000 Z' z., a to predložením písomného potvrdenia o zverejnení, alebo
zverejnením tohto dodatku v obchodnom vestníku na zák|ade žiadosti Banky, pod|'a toho, Korá z ýchto skutočností nastane skôr.

3. ostatné ustanovenia Úverovej zmluvy ostávajú v plnom rozsahu nezmenené q pre zmluvné strany záväzné,
4' Klient sa zaväzuje zaplatiť Banke poplatok za pred!ženie platnosti Úveru, Korý je splatný v deň jeho účinnosti vo výške

200100 EUR slovom: Dveďo EUR.

V Trenčĺne dňa 29.0ĺ.2o19 V Krajnom dňa 29.01.2019

Prima banka Slovensko, a.s.

Meno a priezvisko: Ing' Martin Benkovič

Funkcia rĺaditeľ pre muni.

Podpis:

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Matyáš

Firemný bankárFunkcia

Podpis:

KlienE obec Kľajné

Meno a priezvisko: Ján Konečnĺk

Funkcia: Starosta obce
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