Dodatok Č. 1
k Zmluve o spotrebnom úvere Č. UZF/19/31269

zo dňa 28.11.2019

uzatvorenej medzi nasledovnými zmluvnými stranami:
ČSOB Leasing, a.s.
Žižkova 11, 81510 Bratislava
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1220/B
IČO: 35704713
IČ DPH: SK2020264818
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK35 7500 0080100202331203
(ďalej len "verite I'" alebo "ČSOB Leasing, a.s.")

a
Letisko Sliač, a.s.
Letisko Sliač ., 96231 Sliač
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 808/S
IČO: 36633283
IČ DPH: SK2021915093
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK76 7500 0000 0040 0190 9927
(ďalej len "dlžník")

Článok I
Úvodné ustanovenia
1. Zmluvné strany medzi sebou uzatvorili dňa 28.11.2019 Zmluvu o spotrebnom úvere
Č. UZF/19/31269 na financovanie predmetu: stropový detektor výbušnín typ QS-B220-012,
Výrobné číslo: S/N 8608 (ďalej aj len "zmluva").
2.

Neoddelitel'nú súčasť zmluvy, ako jej časť "B)", tvoria Všeobecné zmluvné podmienky spotrebného
úveru ČSOB Leasing, a.s. - stroje a zariadenia SÚ/SZ/01/15 (ďalej len "VZP").

3.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene a/alebo doplnení zmluvy tak, ako je to uvedené v čl. /I tohto
dodatku.
Článok"
Predmet dodatku

1. Znenie Článku IV. (Podmienky a spôsob poskytnutia a čerpania úveru), ods. 1. VZP sa doplňa
o písm. f) v nasledovnom znení:
"f) nadobudnutie účinnosti zmluvy v zmysle zmluvne dohodnutých podmienok. "
2.

Znenie Článku IV (Záverečné ustanovenia), ods. 9. zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným
znením:
,,9. Táto zmluva je platná okamihom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná dňom
nasledujúcim po dni, v ktorom bola zmluva zverejnená v Centrálnom registri zmlúv v zmysle
zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov."
Článok III
Záverečné ustanovenia

1.

Ustanovenia zmluvy vyslovene neupravené týmto dodatkom sa nemenia a zostávajú v platnosti.

2.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.
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3.

Tento dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch s p/atnost'ou originálu, každá zo zmluvných strán
obdrží po jednom z nich.

4.

Zmluvné strany si obsah dodatku prečítali, bez výhrad s ním súhlasia a na dôkaz toho pripájajú
svoje podpisy.

Bratislava, dňa 28.11.2019

Meno osoby, oprávnenej podpísat' zmluvu:
Jozef Jucha

Meno osoby, oprávnenej podpísat' zmluvu:
Ing. Roland Scha/ler, predseda predstavenstva
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letisko Sliač, a.s,
Latisko Sliač, 962 31 Sliač
ičo. 36 633 283 OIC: 2021915093

_,o

Dodatok k Zmluve o spotrebnom

úvere Č. UZF/19/31269

strana 2 z 2
PRO_154_verzia_

Dôverné

4

