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Dodatok č. 247/CC/22-D1 
k Zmluve o úvere č. 0520083532/2007 

(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:           PALAGRO, spol. s r.o. 
Adresa sídla:                  Novoveská cesta 9304/28, Spišská Nová Ves 053 31 
IČO:                                36 179 523 
Register: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 9912/V 
(ďalej „Dlžník“) 

 
Preambula 

 
Banka a Dlžník sa dohodli, že dňom uzatvorenia tohto Dodatku sa mení číselné označenie Úverovej zmluvy 
z pôvodného čísla Úverovej zmluvy: 0520083532/2007 na nové číslo Úverovej zmluvy: 247/CC/22.  
 
Počnúc dňom uzatvorenia tohto Dodatku je možné pre identifikáciu Úverovej zmluvy:  

a) pri akýchkoľvek úkonoch a v korešpondencii vykonaných v súvislosti  s Úverovou zmluvou, 
b) pri označení Úverovej zmluvy a Pohľadávky Banky podľa Úverovej zmluvy pre účely Zabezpečenia 

a akejkoľvek Zabezpečovacej zmluvy uzatvorenej za účelom zabezpečenia Pohľadávky Banky,  
použiť pôvodné číslo Úverovej zmluvy alebo nové číslo Úverovej zmluvy. 

 
  

Časť 1. Úvodné ustanovenia Dodatku 
 

1. Na základe Zmluvy o úvere č. 247/CC/22 zo dňa 16.08.2007, v znení neskorších dodatkov (ďalej „Úverová 
zmluva“) uzatvorenej medzi Bankou a Dlžníkom poskytla Banka Kontokorentný úver  vo výške, forme a za 
podmienok uvedených v Úverovej zmluve: 
 
 

Kontokorentný úver vo výške: 21.700,- EUR 
 

 
 

2. Banka a Dlžník sa dohodli: 
 
a) na revolvovaní Kontokorentného úveru (ďalej „Kontokorentný úver“), a to ku dňu 14.04.2022. Časť 

Úverovej pohľadávky z Kontokorentného úveru, ktorá po revolvovaní nezanikne započítaním, uhradí 
Dlžník  z vlastných peňažných prostriedkov, a 
 

b) na zmene Úverovej zmluvy s podmienkami uvedenými v tomto Dodatku. 
 
 

Časť 2. Obsah Dodatku 
 
 Zmluvné strany sa dohodli, že menia ustanovenia Úverovej zmluvy tak ako je uvedené v jej úplnom znení: 
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I. Základné podmienky 
 

1. Predmetom tejto Úverovej zmluvy je poskytnutie Úveru Bankou Dlžníkovi v sume, mene a za podmienok 
dohodnutých v tejto Úverovej zmluve, a to až do výšky Úverového rámca. Dlžník je povinný za podmienok 
dohodnutých v Úverovej zmluve splatiť poskytnutý Úver, platiť Príslušenstvo a Poplatky a plniť ďalšie podmienky 
dohodnuté v Úverovej zmluve. 

 
2. Základné podmienky: 

 
2.1. Úverový rámec:  

 

  výška:  21.700,- EUR 

   

  Deň konečnej splatnosti  
úverového rámca: 15.08.2022 

   

  úrok z omeškania:  10 % p.a. + výška Úrokovej sadzby v čase omeškania  

   

  pravidlo určenia splatnosti 
Úverovej pohľadávky: splatnosť aj v deň, ktorý nie je Obchodným dňom 

   

  Účet pre splácanie:  SK60 0900 0000 0005 2008 3532 

   

  Spôsob čerpania  
úverového rámca: Kontokorentný úver č. 1 

 
 

2.2. Kontokorentný úver č. 1:  
 

  Poskytnutie: 

  výška: 21.700,- EUR  
    

  mena, v ktorej možno  
Kontokorentný úver čerpať: EUR 
 

  účet pre poskytnutie  
Kontokorentného úveru: SK60 0900 0000 0005 2008 3532 
 

  Lehota na čerpanie: do dňa konečnej splatnosti Kontokorentného úveru 

   

  Účel: prevádzkové potreby Dlžníka 
 

  Úročenie: 

  typ a výška Úrokovej sadzby: premenná: 
 Referenčná sadzba 1M EURIBOR +  marža 8,00 % p.a. 

 
Obdobie úrokovej sadzby: jeden deň 

   

  Úrokové obdobie: 1 kalendárny mesiac  
 

  Splácanie: 

  deň konečnej splatnosti  
Kontokorentného úveru:  15.08.2022 
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3. Dlžník platí Banke nasledovné Poplatky 
 

Druh poplatku Výška poplatku 

Spracovateľský poplatok  neuplatňuje sa  

Úverová provízia neuplatňuje sa 

Záväzková provízia z Kontokorentného úveru 
č. 1 

v zmysle Sadzobníka  

Ostatné Poplatky: v zmysle Sadzobníka  

 
 

4. Údaje uvedené v Základných podmienkach sú platné ku dňu uzatvorenia Úverovej zmluvy, ich zmena sa riadi 
Úverovou zmluvou, POP a VOP. 
 

II. Podmienky čerpania a osobitné ustanovenia 
 
1. Podmienky čerpania sú: 

1.1. Dlžník predložil Banke: 
a) právoplatné rozhodnutie kompetenčného orgánu Dlžníka o zmene Zabezpečenia a Pristupujúceho 

dlžníka (spol. Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.) o schválení Zabezpečenia Úveru, a 
b)  bola uzatvorená Dohoda o pristúpení k záväzku č. 247/CC/22-P1 so spol. Lesy mesta Spišská Nová 

Ves s.r.o., IČO: 31 666 205 ako Pristupujúcim dlžníkom a Bankou, a 
1.2. nehrozí, nenastal  alebo netrvá Prípad porušenia, a 
1.3. nebol urobený úkon smerujúci k výpovedi alebo odstúpeniu od Úverovej zmluvy, a 
1.4. zriadenie a vznik Zabezpečenia podľa prílohy k Úverovej zmluve (okrem Zabezpečenia, pre ktorého 

zriadenie a vznik je podľa Úverovej zmluvy požadovaný iný okamih), a 
1.5. Dlžník uhradil Poplatok za revolving Kontokorentného úveru č. 1.  

 
2. Dlžník sa zaväzuje plniť aj nasledovné Povinnosti: 

2.1. ak to okolnosti prípadu nevylučujú, všetky písomnosti zasielané na základe Úverovej zmluvy doručovať 
do Banky prostredníctvom služby Business24, a   

2.2. počas trvania Úverového vzťahu uskutočňovať svoj platobný styk prostredníctvom svojich účtov, 
zriadených v Banke v rozsahu dohodnutom v Úverovej zmluve, minimálne však v rozsahu 
zodpovedajúcom úrovni zadlženosti Dlžníka voči Banke. 

 
 

III. Záverečné ustanovenia 
1. Kontaktné údaje:   

 
  

Banka Dlžník 

korešpondenčná 
adresa: 

Slovenská sporiteľňa, a. s. 
Tomášikova 48 
832 37 Bratislava 
 
Regionálne firemné centrum 
Poprad 
Štefánikova 15 
058 01 Poprad  

PALAGRO, spol. s r.o.  
Novoveská cesta 9304/28 
053 31 Spišská Nová Ves  

e-mailová adresa: accountmanager_Poprad@slsp.sk huta@lesysnv.sk 

kontaktná osoba  
a jej kontakty: 

meno: Ing. Alžbeta Nedorostová  
tel: +421 52 7122 207       
mobil: +421 910 880 411 
e-mail: nedorostova.alzbeta@slsp.sk 

meno: Ing. Ján Novák 
tel: 053/4173412, 053/4173418 
e-mail: huta@lesysnv.sk  
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Pre účely podania Žiadosti o čerpanie a Pokynov s tým súvisiacich môže Dlžník využiť technické zariadenia, a to 
fax alebo e-mail. Dlžník preukáže svoju totožnosť:  
a) identifikačným číslom, ktorým je IČO Dlžníka, 
b) autentifikačným údajom, ktorým je podpis Dlžníka na Žiadosti o čerpanie, ktorý sa zhoduje s podpisom 

Dlžníka uvedenom v Úverovej zmluve alebo v plnomocenstve,   
c) skutočnosťou, že Dlžník použil na zaslanie Žiadosti o čerpanie kontaktné miesta Dlžníka a Banky uvedené 

v tomto bode.  
 

2. Dlžník vyhlasuje, že sa oboznámil so súčasťami Úverovej zmluvy, ktorými sú: 
a) Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a.s., s účinnosťou od 1.1.2015 (ďalej „VOP“),  
b) Produktové obchodné podmienky pre úvery, bankové záruky a akreditívy Slovenskej sporiteľne, a.s., 

s účinnosťou od 1.1.2015 (ďalej „POP“),   
c) Sadzobník a 
d) podmienky určené Zverejnením, za ktorých sa Bankový produkt poskytuje,  
súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať. 

3. Všetky právne vzťahy vyslovene neupravené v Úverovej zmluve sa budú riadiť POP, VOP, Obchodným 
zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi, a to v tomto poradí. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné právne vzťahy súvisiace s Úverovou zmluvou sa, podľa § 262 
Obchodného zákonníka, budú spravovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

5. Úverová zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 
6. Ak je Dlžník povinnou osobou a Úverová zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona o slobodnom 

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

 
Časť 3. Poplatky 

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

Revolving  Kontokorentného úveru č. 1:  v zmysle Sadzobníka  

 
 

Časť 4. Záverečné ustanovenia Dodatku 
 

1. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami. 
2. Uzatvorením tohto Dodatku nezaniká právo Banky posúdiť, či došlo k splneniu Podmienok čerpania alebo 

osobitných povinností Dlžníka, ktoré boli dohodnuté kedykoľvek počas trvania Úverového vzťahu, a to aj 
v prípade, že tieto nie sú uvedené v úplnom znení Úverovej zmluvy podľa tohto Dodatku.  

3. 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. 

 
Prílohy:  
Príloha č. 1: Zoznam Zabezpečenia 
 
V                              dňa: V                              dňa: 
 
Slovenská sporiteľňa, a. s.  Dlžník 
 PALAGRO, spol. s r.o. 
 
 
................................................ .................................................. 
 Ing. Jozef Perháč 
 konateľ 
 
 
(podpisy pokračujú na nasledujúcej strane) 
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................................................                                  .................................................. 
             Ing. Ján Novák 
             konateľ  
 
 
 
 
 
Pristupujúci dlžník  
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská cesta 9304/28, Spišská Nová Ves - Novoveská Huta 053 31, 
IČO: 31 666 205 
podpisom vyhlasuje, že sa oboznámil s textom Dodatku, so zmenou Úverovej zmluvy v tomto rozsahu súhlasí 
a s ohľadom na uzatvorenú Dohodu o pristúpení sa zaväzuje plniť dohodnuté práva a povinnosti.  
 

 
V                              dňa: 
 
Pristupujúci dlžník 
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. 
 
 
 

        ............................................ 
                              Ing. Ján Novák  

        konateľ 
                    
 
 
        ............................................          
        Ing. Jozef Perháč  

konateľ 
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Príloha č. 1 k Dodatku č. 247/CC/22-D1 Zmluvy o úvere č. 247/CC/22      
 
Zoznam Zabezpečenia 

 
1. Pristúpenie k záväzku 

uzatvorenie Dohody o pristúpení k záväzku č.  247/CC/22-P1 medzi Bankou a Lesy mesta Spišská Nová 
Ves s.r.o., Novoveská cesta 9304/28, Spišská Nová Ves - Novoveská Huta 053 31, IČO: 31 666 205 ako 
Pristupujúcim dlžníkom. 
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