
4. Èerpanie Úveru a podmienky predchádzajúce èerpaniu \

DopÍòa sa bod 4.4.4. s nasledovným textom:

4.4.4. Klient preukáže vlastné zdroje v takej výške, aby bola faktúra èiastoène financovaná
z Úveru plne uhradená.

6. Poplatky a záväzková provízia

Bod 6.2. sa ruší a nahrádza nasledovným textom:

6.2. Klient sa zaväzuje zaplati• Banke záväzkovú províziu z neèerpaného objemu Úveru odo dòa
úèinnosti Tohto Dodatku do Dòa najneskoršieho èerpania (vrátane), a to vo výške
0,60 % p.a. z objemu neèerpaných prostriedkov.

6.2.1. Záväzková provízia je splatná mesaène, k prvému pracovnému dòu kalendárneho mesiaca.
Splátku záväzkovej provízie vykoná Banka inkasným spôsobom z úètu Klienta uvedeného, .
v bode 8.4. Uverovej zmluvy.

Bod 6.3. sa ruší v plnom rozsahu.

10. Ïalšie povinnosti Klienta

Dopíòa sa bod 10.3. s nasledovným textom:

10.3. Iné podmienky

10.3 .1. Max. èerpanie na spolufinancovanie z navýšenej èiastky Úveru je 1 900,00 EUR.

12. Sankcie

Bod ll.l.l.l. sa ruší a nahrádza nasledovným textom:

12.1.1.1. Banka je oprávnená zvýši• úrokovú sadzbu až do obnovenia dodržiavania povinností
Klienta v rozpätí od 3 mesaèný EURIBOR + úrokové rozpätie 2,70 % p.a. do
3 mesaèný EURIBOR + úrokové rozpätie 3,70 % p.a., prièom zvýšenie sa nedotýka
ustanovení o sankèných úrokoch;

Èlánok II.
Závereèné ustanovenia

l. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmeny vyplývajúce z tohto Dodatku è. 2 k Zmluve o Dexia
Komunál eurofondy úvere (B) è. 22/030/10, vyjadrujú vôl'u zmluvných strán, nie sú im
známe okolnosti, ktoré by ho robili neplatným a na znak súhlasu pripájajú podpisy osôb
oprávnených kona• v ich mene.

2. Tento dodatok nadobúda platnos• dòom podpisu oboma zmluvnými stranami a úèinnos•
dòom nasledujúcim po dni, kedy bolo Banke preukázané zverejnenie tohto dodatku podl'a
zákona è. 211/2000 Z.z., a to predložením písomného potvrdenia o zverejnení, alebo
zverejnením tohto dodatku v Obchodnom vestníku na základe žiadosti Banky, podl'a toho,
ktorá z týchto skutoèností nastane skôr.

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) è. 22/030/10
ostávajú v plnom rozsahu nezmenené a pre zmluvné strany záväzné.
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