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Dohoda o ukoncení Zmluvy o úvere
Prvý municipálny úver
c. 37/024/01
(d'alej tiež ako Dohoda)

Dexia banka Slovensko a. s.
Sídlo:Hodžova 11,01011 Žilina
ICO: 31 575951
IC DPH: SK 2020372541
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka císlo: 148/L
(d'alej len "banka" alebo spolocne ako "zmluvné strany")

Klient
Obec Beloveža
Sídlo: Obecný úrad Beloveža c. 94,08614 Hažlín
ICO: 00 321 877
Zastúpený : Jozef Semanišin, starosta obce
(d'alej len "klient" alebo spolocne ako "zmluvné strany")

uzatvorili podl'a príslušných ustanovení Obcianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov tÚto
Dohodu, na základe ktorej sa dohodli na ukoncení zmluvy c. 37/024/01 uzatvorenej dna 07.11.2001
(d'alej len "Zmluva"):
1. Zm1uvné strany sa dohodli na ukoncení platnosti a Úcinnosti Zmluvy s Úcinnost'ou ku di1u
podpísania Dohody.
2.

Každá zo zmluvných strán zároven vyhlasuje, že ku dnu ÚCi'lliosti Dohody sú vysporiadané všetky
jej nároky, ktoré jej mohli vzniknÚt', resp. vznikli v zmysle Zmluvy voci druhej strane.
3. Dohodaje platná a Úcinná dnom podpisu.
4.

Zmluvné strany po precítaní Dohody konštatujÚ, že Dohoda vyjadruje ich skutocnÚ a slobodnÚ
vol'u, nie sÚ im známe okolnosti, ktoré by ju robili neplatnou a na znak sÚhlasu pripájajÚ podpisy
osob oprávnených konat' v ich mene.

5. Dohodaje vyhotovená v dvoch originálnych exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží
jeden rovnopis.

V Bardejove, dna 09.03.2011

V Bardejove, dna 09.03.2011

Dexia banka Slovensko a.s.

Obec Beloveža

Meno a priezvisko:
Funkcia:

Meno a priezvisko:
Funkcia:

Ing. Michal Smolej
Riaditel' regionálneho
obchodného centr

Podpis:

Meno a priezvisko:
Funkcia:
Podpis:
Peciatka:

Jozef Semanišin
Starosta obce

Podpis:

Beáta Tarnovská
Obchodný manažér
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gexia banka Slovensko a.s. Peciatka:
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Kvitancia/Protokol o ukoncení platnosti Zmluvy o úvere
c.37/024/01

Dexia banka Slovensko a.s.
Sídlo: Hodžova 11, Žilina, 01011
ICO: 31 575951
IC DPH: SKl020372541
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného
(d'alej len "Banka")

súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka císlo: 148/L

Obec Beloveža
Sídlo: Obecný úrad Beloveža c. 94, 086 14 Hažlín
ICO: 00321 877
Zastúpený : Evou Poborilovou,
(d'alej len "Klient")

starostkou

obce

I.
Banka a Klient dna 07.11.2001 uzavreli Zmluvu o úvere c. 37/024/01 (d'alej len "Úverová zmluva") a
následne jej neskoršie dodatky. Platnost Úverovej zmluvy bol a dohodnutá do obdobia vyrovnania
záviizkov voci Banke, vyplývajúcich z tejto Úverovej zmluvy a dodatkov k nej uzavretých.

II.

Banka týmto potvrdzuje, že Úver poskytnutý vo výške 66 388,- EUR bol spolu s úrokmi a poplatkami
v celom rozsahu splatený a Banka ku dnu vystavenia tohto protokolu neeviduje žiadne pohl'adávky z
vyššie uvedenej Úverovej zmluvy.
III.
Súcasne Banka vystavením tohto protokolu:
1. potvrdzuje, že zmenka c. 37/024/01 vystavená dna 07.11.2001 bola ku tomuto di1u
znehodnotená.

IV.
1. Protokol je vyhotovený v dvoch
jeden rovnopis.

rovnopisoch, z ktorých Banka obdrží jeden rovnopis a Klient

V Bardejove 09.03.2011
Protokol vystavil:
Dexia banka Slovensko a.s.
Meno a priezvisko: Ing. Dagmar }.1acejovská

Meno a priezvisko:

Beáta Tarnovská

Funkcia:

Funkcia:

Obchodný manažér

Podpis:

Podpis:

Peciatka:

Dexia -791/13/0610
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VISTA ZMENI(A c. 37/024/01
Barde;ov. 07.novembra

2001

Miesto a dátum vystavenia

Za túto zmenku zaplatím v deD jej predloženia na plnenie
Komu: na rad PRVEJ KOMUNÁLNEJ BANKY a.s.

010 11 Žilina

ICO: 31 575951
sumu
Slovom:

.-Sk,

pricom uvedená suma je úrocená úr ovou sadzbou vo výške
% p.a. od
zmenka može byt predložená na nenie najneskor do 11 rokov od dátumu jej vystavenia.
Splatné v: PRVEJ KOMU!>IftLNEJ BANKE a.s.
Pobocka:
Adresa:

až do zaplatenia. Táto

VYSTA VITEE:

Obec Beloveža
Obecný úrad, Beloveža, 086 14
Zastúpený: Eva Poborilová, starostka obce
Podpis:
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