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Mandátmi zmluva 

č.311003/ 11 

Dodatok Č. I 

O .... . \ia ba nka Slon 'os ko a.s. 
Síd lo: Hodžova 11 ,0 10 II Ž.i lina 
I ČO: J1575 951 
I Č DI'H : SK2020J72541 
7.apís.1ná v Obchodnom registri Okresného súdu \' Žiline, Oddiel: Sa, Vlo1.ka č ís lo: 148JL 
(ďalej len banka) 

Klient : 
Meslo KrÁsno nad K)'5uCO u 
Sidlo: Mestský urad Krásno nlld Kys ucuu l. mája 1255.023 02 Krásno liati Kys ucou 
IČO: OO J14072 
ZlIstlllK'n ie: I ng .. Im:cf G 1111111. r ri má to r nl esta 
Čís l o účtu : 0201727003/5600 
(ďa l ej len klient) 

Ullllvárajll v suladc s § 516 ods. I OlX!ianskcho zákonnika lenIa dodalok k J\hndátnej zmlu ve č. 
3 1/003/ 11 7.0 dňa 21.01.2011 (ďa l ej aj Mandátna zmluva), na základe ktorého sa zmluvne strany 
dohodli na 7JTlCnC a doplnení nas ledovo)'ch ustanovení u\'cdcncj zmluvy: 

Článok I. 
Obsah dodatku 

2. 1)rt"dmcl zmluv)' 

110<1 1.1.2. $(1 rl/ší (llIahr(Í</;(lII(I.I"ll:d(J\"II.I~IIII('XIOIll: 

2.2.2. I<' orma ručenia: v) stal'cnic bankovej 7.<1ruky v prospech osoby opr.ivncncj z bankovej 
zliruky: 

Štátny ľond rozvoj a bývania 

Sídlo: Lamačská cesta č. 8. 833 0-1 Bratislava 

1(:0: 3 1 749 542 

(ďalej aj ŠFRB) 

l.ll účelom zabezpečenia pohľadávky z istiny úveru poskytnutého Klientovi na základe 
Zmlu \'y o pos!..} tn ut i podPO!) U7.llVretej so ŠFRB podľa :r.äkona Č. 60712003 Z. z. o Štátnom 
fonde rozvoja b)'vania (ďa lej aj úverová zmluva). na ílče l ,. Zabezpečenie pohľadli.vky 
z istiny Uveru poskytnutého nn zaklade Zmluvy o poskytn utí podpory uznlvorcnej so ŠFRB 
na účel Bytový dom 8 b.j. - č. 7, Č. 8., Č . 9". vo výške istiny úveru 829 80D.-EUR . slovom: 
Osclllslodvu clsut'devät'ti sfeoscmsto eur za podmienky. že Klient uzatvori úverovú zm luvu SO 
ŠFRB najneskôr v lehote 210 dní od podpisu tejto J.:mluv) a splni ostatné podmienky 
poskytnlllin ručenia v zmysle tejto Mandatnej zm luvy. 

7. Ďalš ie povinnosti Klienta 

&xl 7. J. 10. $(1 ruší (I I/lIhrľ«/;(I /l(1.~'e(lu'·lIilll /(' x/um: 

1. 1.10. K liem sa 7.llväzujc. že U7.8vrie s Ministerstvom dopravy, výstavby II regionálneho ron'oja 
SR Zmluvu o poskytnu tí ncmh'ratného tinančného prlspevku vo výške minimálne 216 
600.-EU R. účelovo via7.aného na účel totožný s úče l om úveru poskytnutého ŠFR B a že 
tlllo zm luvu predloží Banke v lehote do 21 O dni odo dňa uzavretia tejto Mandátnej zmluvy. 
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IO. I'oskytnut ;(' ručenia a podmienky prcdchádlajúce j('ho poskytnut iu 

Btx} /(1.1./. sa ruJI cl lIuhrcitl;u 1I(~~"e(I(JI"I/illl lexlom: 

10.2.1. predloženie úverovej lm luvy u .. .avretej medzi K lienlom a ŠFRB najneskôr v lehote 210 dní 
od JXXl pisu tejto zmluvy, 

20. Zan ' rciné ustanovenia 

&xl 10.4. S(I ruJI a IIl1ltrcičUII(I.lled(Jl"I/i·'" lI'x/om: 

20.4. Platnost' a účinnos!' tejto zm luvy .. .aniká ak: 

• Klient v lehote 210 dni od podpisu tejto zm luvy neuuttvori a nepn:.'ťlloži Banke úverovú 
7tJllu\'u so ŠFRB, 

• Klient l' lehote 210 dn; od podpisu tejto IInlu \'~ neuzal\'ori a nepredloží Banke 7JllIU\ u 
u7 .. 11\'0renú medzi Klientom a Ministerstvom dopmv). \ )'sta\ by a regionálneho rozvoja 
SR o posk) tnuti IIcniivrl\1ncho finančného príspevku vo výške minimálne 276 600.
EUR. llčelovo viazaného na účeltototný s úče lom úveru poskytnutého ŠFRB. 

Článok II . 
Záve rečné ustanovenia 

I. Zm luvné strany v}hlasujú. 1.e zmeny vyplývajúce z tohto Dodatku č . I k M a ndátnej 
zmlul'(' č. 3 1/003111 . \')jadrujú vôľu zmluvných strán, nie sú im známe o ko lnos ti, ktoré by 
ho robili ncplatn)'m II ml znak súhlasu pripájajú podpisy osôb opr.ívllell)'ch konať v ich 
mene. 

2. Tcnto dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnost' 
dňom nasledujúcim po dni. ke(ly holo Banke prúuk{lzanc nerejnenic tohlo dodatku podľa 
zákona Č. 2 11 12000 Z.z .. a to predložením písomného potvrde nia o zverejnení, aleho 
7vercjncnim tohto dodatku v Obchodno m \'cstniku na I ... í.klade žiadosti Banky, podľa toho, 
ktom z I)'chto skutočností nastane skôr. 

3. Ostatne ustanO\enia Mandá tDl'j l.mlu\·y Č. 311003/ 11 ostávajú v plnom ro/..sahu 
nezmenene a pre zmlul'nc stmny zlÍ\ ilznc. 

4. Tento dodatok je \'~hoto\'ený v l roch originálnych cxcmplliroch. "l. klor)'ch Banka obdrži 
dva n Klient jed en rovnopis. 

5. Kli.:nl sa zaväzuje zaplatiť Banke poplatok za l'yp r.lCO\·anie Dod at ku Č . 1 I.. Mandátnej 
"LllIlun' Č . 3 1/003/1 1. ktor) je splatný v dcň účinnost i Dodatku \'0 v}ške 829,80 EU R 
slovom: Osems todvadsat'd evii t' ('ur oscmdl'llO ia l ('('nto\· . 

V Žilin e. dňa Ul.07.20 11 
I)exia "anka Slr)\'cnsku a .s. 
Meno a prie7\ isko : 

Funkcia: 

Podpis: 

Mello a pricz\ isl..o: 
Funkcia: 

I'odpis: 

1'~'Č iat ka: 

OniM - 9~ tltl6ltl-l • • _ I>oda loli (un ô ... rd ln y) 

• 
V Ziline, d ňa 18.07,20 11 
Mesto Krásno nad Kysucou 
Meno ťI priezvisko: Ing. "!lzer G ralla 

Funkcia: 

Podpis: 
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