


3. tranža: na základe poslednej (3.) faktúry k oprávneným výdavkom, ktorá bude
vystavená pre záverecnú platbu oprávnených výdavkov po zrealizovaní stavebných
prác vo výške zostávajúceho objemu oprávnených výdavkov bez DPH
Podmienka pred cerpaním tejto 3. tranže: úhrada DPH vo výške 20% z fakturovanej
sumy z vlastných zdrojov Klienta, t.j. pred cerpaním 3. tranže musí byt uhradená
DPH k oprávneným výdavkom v celkovej výške 46 154,28 EUR,

b) na základe predložených originálov úctovných dokladov - faktúr nie starších ako 6
mesiacov vystavených projektovou spolocnost Ing. Alžbeta Czipruszová, 97901
Rimavská Sobota, Tehlová 1, ICO: 32980043 na realizáciu projektovej
dokumentácie na investíciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

6. Klient je povinný pred cerpaním úveru:
a) predložit prehlásenie hlavného kontrolóra obce o tom, že financovanie Klienta je v

súlade so zákonom (vrátane Zákona c. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní),
b) zriadit záložné právo v prospech Banky na l. mieste k pohladávke na výplatu vkladu

vo výške min. 249474,- EUR z Osobitného úctu Klienta v Banke c. 13741318/5200 a
predložit doklad o registrácii tohto záložného práva v Notárskom centrálnom registri
záložných práv, pricom pred týmto záložným právom nesmú byt' registrované v
Notárskom centrálnom registri záložných práv žiadne iné záložné práva na ten istý
predmet zabezpecenia,

c) predložit doklad o zaplatení DPH k oprávneným výdavkom projektu "Rekonštrukcia
kultúrneho domu" (Zmluva o poskytnutí NFP c. ZVOl019) z vlastných zdrojov
Klienta vo výške minimálne 7 305,66 EUR,

d) predložit dodatok k Zmluve o dielo ·c. RV-2009-007 uzavretej medzi Klientom
a dodávatelom stavebných prác Investspol, s. r. o., Rožnavská ulica 24, Bratislava
821 04, ICO: 36 611 981 o zmene platobných podmienok a fakturácie za realizované
stavebné práce. Týmto dodatkom musia byt upravené podmienky fakturácie takým
spôsobom aby oprávnené výdavky vo výške 237595,13 EUR bez DPH boli
vyfakturované v troch castiach nasledovne:
l.faktúra: vo výške 36 528,30 EUR bez DPH (v súcasnosti už vystavená),
2.faktúra: vystavená po zrealizovaní dalších stavebných prác k oprávneným
výdavkom vo výške min. 100 000,- EUR bez DPH,
3.faktúra: bude vystavená pre záverecnú platbu oprávnených výdavkov po
zrealizovaní stavebných prác vo výške zostávajúceho objemu oprávnených výdavkov.

Clánok II.
Záverecné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia vyššie uvedenej zmluvy zostávajú nezmenené.
2. Klient je povinný uhradit Banke poplatok za zmenu zmluvných podmienok vo výške

712,- EUR, poplatok je splatný v den podpisu tohto dodatku.
3. Klient vyhlasuje, že pred podpisom tohto dodatku sa oboznámil so Všeobecnými

úverovými podmienkami OTP Banka Slovensko, a.s. úcinnými od l. augusta 2011, ktoré
sú neoddelitelnou súcastou zmluvy o úvere a súhlasí s nimi.

4. Dodatok tvorí neoddelitelnú súcast vyššie uvedenej zmluvy.
5. Dodatok nadobúda platnost podpísaním dodatku obidvoma zmluvnými stranami. Klient je

povinný bez zbytocného odkladu po podpísaní tohto dodatku zabezpecit zverejnenie tohto
dodatku podla § Sa zákona o slobode informácií. Dodatok nadobúda úcinnost dnom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
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6. Dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú stranu. Úcastníci si
tento dodatok precítali, s jeho obsahom bez výhrad dobrovolne súhlasia, co potvrdzujú
vlastno rucnými podpismi.

V Banskej Bystrici dna 26.07.2012

OTP Banka Slovensko, a.s.

/~/ •••• oo ••••IB v J v 'k/ ,,_ ng. ozena ana ova
poverená vedením tímu
Podpora korporátnych centier

oo t/~
• oo •••••••••••• oo ~ ,,7. oo ••••••••••••••••••Ing. Anna #iglUšová
bankár špecialista II .

•..

V Banskej Bystrici dna 26.07.2012

Potvrdzujem, že zaviazaný(í) vlastnorucne podpísal(i) toto vyhlásenie predo mn0t}..Jeho (ich) totožnost bolaoverená zákonným spôsobom. ~Meno, pri~zvisk~: .Ing; Anna Figlušová r \
VBanskelBystn",dna26072012 ~~~~;;~~~j~o~;~;;~~~;;

peciatka banky
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