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Dodatok č. 490/CC/19-D1  
k Zmluve o úvere č. 490/CC/19  

(ďalej „Dodatok“) 
 

Slovenská sporiteľňa, a. s. 
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B 
(ďalej „Banka") 
 
a 
 
Obchodné meno: Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p. 
Adresa sídla:     208, Čirč 065 42 
IČO:                                    52 064 093 
Register:                             Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 37376/P 
(ďalej „Dlžník“) 

 
Časť 1. Úvodné ustanovenia Dodatku 

 
1. Na základe Zmluvy o úvere č. 490/CC/19 zo dňa 09.07.2019 (ďalej „Úverová zmluva“) uzatvorenej medzi 

Bankou a Dlžníkom poskytla Banka Úverový rámec vo výške, forme a za podmienok uvedených 
v Úverovej zmluve: 
 
Úverový rámec: 
výška: 30.000,- EUR  

 
poskytnutý ako:  

 
Kontokorentný úver č. 1 vo výške: 30.000,- EUR.  
 

2. Banka a Dlžník sa dohodli na revolvovaní Kontokorentného úveru č. 1 (ďalej „Kontokorentný úver“), a to ku 
dňu 01.07.2020. Časť Úverovej pohľadávky z Kontokorentného úveru, ktorá po revolvovaní nezanikne 
započítaním, uhradí Dlžník  z vlastných peňažných prostriedkov. 

 
Časť 2. Obsah Dodatku 

 
1. Banka a Dlžník sa týmto dohodli, že Úverová zmluva sa mení nasledovne: 

 
a) Ustanovenie čl. I. Základné podmienky, ods. 2., bodu 2.1. Úverový rámec, sa v časti „Deň konečnej 

splatnosti úverového rámca“ vypúšťa a nahrádza sa nasledovným ustanovením: 
 
Deň konečnej splatnosti 
úverového rámca:     01.07.2021 
 

b) Ustanovenie čl. I. Základné podmienky, ods. 2., bodu 2.2. Kontokorentný úver č. 1, sa v časti „deň 
konečnej splatnosti Kontokorentného úveru“ vypúšťa a nahrádza sa nasledovným ustanovením: 
 
deň konečnej splatnosti 
Kontokorentného úveru:    01.07.2021 
 

c) na koniec ustanovenia čl. II. Podmienky čerpania a osobitné ustanovenia, sa v ods. 2., dopĺňa bod 
2.2.,  ktorý znie: 

 
2.2. najneskôr do 31.07.2020 predložiť Banke ÚČTOVNÚ ZÁVIERKU zostavenej za rok 2019 

podanú s daňovým priznaním za 2019, pričom Banka bude akceptovať aj verziu zverejnenú 
v registri úverových zmlúv na internete (webová stránka). 
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d) Podmienky revolvingu Úverového rámca a Kontokorentného úveru č. 1, v zmysle Dodatku sú:  

 nehrozí, nenastal  alebo netrvá Prípad porušenia, a 

 nebol urobený úkon smerujúci k výpovedi alebo odstúpeniu od Úverovej zmluvy, a 

 zriadenie a vznik Zabezpečenia podľa prílohy k Úverovej zmluve (okrem Zabezpečenia, pre 
ktorého zriadenie a vznik je podľa Úverovej zmluvy požadovaný iný okamih), a 

 Dlžník uhradil Poplatok uvedený v „Časti 3. Poplatky“ Dodatku. 
 

2. Ostatné ustanovenia Úverovej zmluvy nie sú Dodatkom dotknuté. 
 

Časť 3. Poplatky 
 

V súvislosti s uzatvorením Dodatku je Dlžník povinný zaplatiť Banke nasledovný Poplatok: 
 

Revolving Kontokorentného úveru č. 1  500,- EUR 

 
Časť 4. Záverečné ustanovenia Dodatku 

 
1. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami.  
2. Ak je Dlžník povinnou osobou a Úverová zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona 

o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií), Dodatok nadobúda platnosť dňom jej 
podpisu zmluvnými stranami a účinnosť Obchodný deň nasledujúci po dni, v ktorom Dlžník preukáže Banke 
zverejnenie Dodatku spôsobom podľa VOP. 
 

V Bratislave, dňa ................................ V Lipanoch, dňa ............................ 
  
Slovenská sporiteľňa, a. s.  Dlžník 
 Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p. 
 
 
................................................ .................................................. 
Ing. Rastislav Blažej Michal Didik   
Vedúci oddelenia  konateľ  
  
 
 
................................................ 
Mgr. Richard Fekete 
Špecialista senior 
  
 
Totožnosť Dlžníka overil: 
 
Meno a priezvisko: …………………………………………….. 
Funkcia: …………………………………………………… 
 
Dátum: ………………………………… 
Miesto: ………………………………… 
 
 
 
Podpis: …………………………………………… 
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http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Didik&MENO=Michal&SID=0&T=f0&R=0

