Dodatok č. 1 k Zmluve o vinkulácii vkladu
č.5005/19/013-ZZ-02
Regionálne korporátne centrum SEVER

Dodatok č. 1
k Zmluve o vinkulácii vkladu
Názov združenia:
Sídlo:
IČO:
Zapísaný:
za ktorého konajú:

Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí
Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa
37 793 225
v Registri záujmových združení právnických osôb
PaedDr. Ľubomír Rešetár, predseda združenia
rodné číslo:
adresa trvalého pobytu:
štátna príslušnosť: Slovenská republika
Doklad totožnosti: Občiansky preukaz

ďalej len „Majiteľ vkladu“
a
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Obchodný register:
za ktorú koná:

OTP Banka Slovensko, a.s.
Štúrova 5, 813 54 Bratislava
31 318 916
Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 335/B
Ing. Viliam Štefanko, vzťahový manažér pre firemných
klientov
Barbara Slamená, špecialista podpory predaja

ďalej len „Banka“
Článok I. – Úvodné ustanovenia
1.
Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok k :
Zmluve o vinkulácii vkladu č. 5005/19/013-ZZ-02
(dotačný účet)
zo dňa 30.10.2019.
(ďalej tiež „záložná zmluva“ alebo „zmluva“)
Článok II. - Predmet dodatku
1. Týmto dodatkom sa mení v čl. I. bod 1 vyššie uvedenej záložnej zmluvy nasledovne:
1. Pre účely tejto zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na nasledovných definíciách:
Dlžník
Názov združenia:
Ľubovnianske regionálne združenie miest a
obcí
Sídlo:
Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO:
37 793 225
ObZ
zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
Riadiaci orgán
Ministerstvo investícii a rozvoja Poľskej
republiky
RS SOPK
Rozhodcovský súd Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory so sídlom Gorkého
9, 816 03 Bratislava

1

Dodatok č. 1

Účet

účet č. SK25 5200 0000 0000 1809 1270 vedený
Bankou v zmysle Zmluvy o úvere, na ktorý (i)
poukáže platobná jednotka Majiteľovi vkladu
finančné prostriedky poskytnuté
z rozpočtu
Európskej únie a/alebo štátneho rozpočtu SR vo
forme nenávratného finančného príspevku alebo
vo forme inej platby (podpory) a na ktorý (ii)
Majiteľ vkladu v zmysle Zmluvy o úvere poukáže
vlastné zdroje Majiteľa vkladu na krytie 5%
oprávnených nákladov a 100% neoprávnených
výdavkov projektu financovaného v zmysle
Zmluvy o úvere; účet je zriadený výhradne na
účely v zmysle tejto Zmluvy
Vklad 1
vklad zodpovedajúci finančným prostriedkom na
Účte, vrátane finančných prostriedkov, ktoré
budú na Účet pripísané, a to vo výške min.
960 364,- €, slovom deväťstošesťdesiattisíc
tristošesťdesiatštyri eur
Vklad 2
vklad vedený na Účte, ktorý je v zmysle Zmluvy
o úvere vo výške min. 26 369,99 € slovom
dvadsaťšesťtisíctristošesťdesiatdeväť 99/100 eur
Vklad
Vklad 1 a Vklad 2, a to jednotlivo aj spoločne
Zabezpečená pohľadávka
pohľadávka vymedzená v čl. II bod 2. tejto
Zmluvy
Zákon o bankách
zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Zákon o ochrane osobných údajov
zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Nariadenie GDPR
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o
ochrane údajov)
Zmluva o úvere
Zmluva
o
splátkovom úvere
(spolu/financovanie
z EU
fondov)
č.
5005/19/013 zo dňa 30.10.2019 v znení
neskorších dodatkov uzatvorená medzi Bankou a
Dlžníkom
Zmluva
táto Zmluva o vinkulácii vkladu
Zmluvné strany
Majiteľ vkladu a Banka
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Článok III. - Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia vyššie uvedenej zmluvy zo dňa 30.10.2019 zostávajú nezmenené.
2. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť vyššie uvedenej zmluvy.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami. Majiteľ vkladu je
povinný bez zbytočného odkladu po uzavretí tohto Dodatku zabezpečiť zverejnenie tohto
Dodatku podľa § 5a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Dodatok nadobúda
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
4. Dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú stranu. Účastníci si
tento dodatok prečítali, s jeho obsahom bez výhrad dobrovoľne súhlasia, čo potvrdzujú
vlastnoručnými podpismi.
V Poprade dňa 11.02.2020

V Poprade dňa 11.02.2020

Banka:
OTP Banka Slovensko, a.s.

Majiteľ vkladu:
Ľubovnianske regionálne združenie
miest a obcí Stará Ľubovňa

................................................................
Ing. Viliam Štefanko, vzťahový manažér
pre firemných klientov

......................................................
PaedDr. Ľubomír Rešetár, predseda
združenia

...................................................................
Barbara Slamená, špecialista podpory predaja
Svojím podpisom potvrdzujem, že protistrana predo mnou vlastnoručne podpísala tento dokument.
Identifikácia protistrany bola vykonaná podľa dokladu totožnosti uvedeného v úvode tohto dokumentu.
V Poprade dňa 11.02.2020
Meno, priezvisko: Ing. Viliam Štefanko

Podpis

.....................................................
pečiatka banky
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