Dodatok
k Zmluve o spotrebnom úvere Č. UZF/19/31269 zo dňa 28.11.2019

uzatvorený medzi zmluvnými stranami

ČSOB Leasing, a.s,
Žižkova 11, 61510 Bra!islava
Regislracia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: Sa. Vložka

číslo: 1220lB
IČ DPH: SK2020264818

IČO: 35704713
Bankové spojenie: Československé

IBAN: SK35 7500 0080 1002 02331203

obchodné banka. a.s.

(ďalej len "veriter)

a
Letisko Sliač, a.s,
lelisko

Sliač .• 96231 Sliač

Registracia: Obchodný reglsier Okresného súdu Banská Bystrica. Oddiel: Sa. Vložka čislo: 808/S
IČ DPH: SK2021915093

IČO: 36633283
Bankové spojenie: Československé

IBAN: SK76 7500 0000 0040 0190 9927

obchodné banka, a.s

(ďalej len "dlžnik")

Článok I
Predmet dodatku
1.

Predmetom tohto dodatku je doplnenie Zmluvy o spotrebnom úvere

2.

podmienok k zmluve (ďalej len "VZP") nasledovne.
Zmluvné strany sa dohodli, že znenie článku I zmluvy sa nahrádza týmto znením: "Veritel' sa zaväzuje posky1núť v prospech dlžníka

Č.

UZF/19/31269

(ďalej len "zmluva") a Všeobecných zmluvných

účelový spotrebný úver na refinancovanie časti hodnoty predmetu financovania formou spätného úveru a dlžník sa zaväzuje použiť
tento úver na dohodnutý účel a vrátiť veritel'ovi dlžnú sumu spolu s príslušenstvom, to všetko za podmienok uvedených v tejto zmluve."
3.

Zmluvné strany sa dohodli, že znenie článku II ods. 1. VZP sa nahrádza týmto znením: "Hlavným dôvodom zmluvného vzťahu medzi
veritel'om a dlžníkom je zabezpečenie refinancovania časti hodnoty predmetu financovania. Výber predmetu financovania ako aj jeho
dodávatel'a je výlučnou záležitosťou dlžníka a veritel' ako financujúca strana nijako nezodpovedá za predmet financovania (napr. jeho
funkčnosť, vady atď.), na ktorý posky1ol dlžníkovi spotrebný úver. Vzhl'adom na to, všetky nároky a práva týkajúce sa predmetu
financovania sú vzťahom medzi dlžníkom a dodávateľom."

4.

Zmluvné strany sa dohodli, že znenie článku III VZP sa nahrádza týmto znením: "Spotrebný úver posky1nutý dlžníkovi zo strany
verítel'a podl'a zmluvy je účelový, t.j. dlžník sa zaväzuje a je oprávnený ho použiť len na účel refinancovania časti hodnoty predmetu
financovania špecifikovaného v zmluve formou spätného úveru. Spätným úverom sa pre účely tejto zmluvy ako aj zmlúv slúžiacich na
zabezpečenie

pohl'adávok

z

tejto

zmluvy

rozumie

poskytnutie

peňažných

prostriedkov

priamo

na

účet

dlžníka

za

účelom

refinancovania časti hodnoty predmetu financovania.
5.

Zmluvné strany sa dohodli, že článok IV ods. 1 písmeno b) VZP sa nepoužije.

6.

Zmluvné strany sa dohodli, že článok IV ods. 3 písmeno ~ VZP sa nepoužije.

7.

Zmluvné strany sa dohodli, že článok IV ods. 4 VZP sa nahrádza nasledovným znením: "Ak sú v lehote uvedenej v ods. 2 tohto článku
splnené podmienky uvedené v ods. 1 tohto článku a veritel' neodmietol posky1nutie úveru podl'a ods. 3 tohto článku, veritel' posky1ne
dlžníkovi do 7 pracovných dní od momentu splnenia podmienok podl'a ods. 2 tohto článku spotrebný úver. Posky1nutie spotrebného
úveru sa uskutoční tak, že verite I' jednorázovo prevedie sumu zodpovedajúcu výške spotrebného úveru priamo na účet dlžníka.
Spotrebný úver sa považuje za čerpaný zo strany dlžníka dňom odpísania sumy zodpovedajúcej výške spotrebného úveru z účtu
veritel'a.

Článok II
Ostatné dojednania
1.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

2.

Tento dodatok je vyhotovený vo dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po jednom.
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3.

Zmluvné strany sa s obsahom dodatku zoznámili, bez výhrad s ním súhlasia a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

Bratislava, dňa 28.11.2019

Bratislava, dňa 28.11.2019

Meno osoby, oprávnenej podpísať dodatok zmluve:
Jozef Jucha

Meno osoby, oprávnenej podpísať dodatok zmluve:
Ing. Roland Schaller, predseda predstavenstva, r.č.: 7404099274

28.11.201909:11
Podpísané elektronicky

28.11.201909:10
Podpísané elektronicky

ČSOB Leasing, a.s.

Letisko Sliač, a.s.
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