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Dodatok k zmluve o úcte
c.d.: 01
(dalej

len "dodatok")

Dexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11,010 11 Žilina, ICO: 31575951, IC DPH: SK202037254I
zapísaná v Obchoc1noll1 registri Okresného sÚdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka císlo: 148/L
(dalej len "banka")
Obce Beloveža
Ohchodné meno:
00321877
ICO:

Sídlo:

Obecn)'

Štát:

Úrad Beloveža,

Slovenská

086 14 Hažlín

Císlo telefónu:
e-mail:

rcpublika

Zastúpen)':
Joze!' SCll1anišin - starosta obce
(dalej len ,,111
aj iter Úctu")
Obidve zll1luvné strany sa v tomto dodatku dohodli na doplnení resp. zll1ene Zll1luvy o Bežnom
(dalcj len "zll1luva") uzatvorenej diía 15.7.2002, na základe ktorej vedie banka úcet:
císlo Úctu

[3605114004

kód bank
I /

Úcte

kód Il1cny

5600

I

EUR

Zmluva sa mení v nižšie m'cdenj"ch ustanoveniach:
ZllIluva sa I7Icníl' niž.Š'iclIl'cdell1!chustanol'eniach:
Banka neÚrocí kreditn)! zostatok Úctu. Debetný zostatok je úrocený aktuálnou
bod 2
Úrokovou sadzboll. SpÓsoh Úrocenia a lIrcenia výšky aktuálnej úrokovej sadzby je
f1odrobnej.';ic s{anol'cnJ! 1'0 V:;cohecn)!ch ohchodných podl71ienkach Dexia banky
Slovcnsko a.s .. !Janka si vyhmdzl!jc právo zllleny Úrokovej sadzby.
bod 3
Banka si neÚ(~fltjev zlll)lsle platného Sadzobníka poplatkov Dexia banky Slovensko a.s.
(dalcj len S'adzolmík) poplatok za vedenie úctll. Za dalšie služby je hanka oprávnená
ÚDovat' si poplatkv v zlllysle platného Sadzobníka.

Ustanovenia tohto dodatku lllajÚ prednost' pred zneníll1 Všeobecných obchodných podmienok Dexia
banky Slovensko a.s. (dalej len "VOP"), ktoré tento právny vzt'ah v ostatnom regulujú. Majitel' úctu
svoj ÍIl1 podpisom na dodatku sa zaviizuje dodržiavat' VOP, ktorých obsahu rozumie a zárovel''l s nimi
sÚh !así.
Majitel' Úclu/zastÚpcn)! sÚhlasí. aby banka poskytovala jeho osobné Údaje vrátane Údaj ov chránených
bankov)!1l1 tajomstvoll1 do intormacného systému tretích osób výlucne na Úcel, v rozsahu a za
podmienok vymedzených
VOP resp. ustanovených príslušnými právnymi preclpismi.
Dodatok ku zmluvc je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží
jedno vyhotovenie.
Dodatok nadobÚda platnost' a Úcinnost' dllom podpisu obidvoma zmluvnými
stranam i.
Ostatné
V

dojednania

Bardejove

zmluvy nedotknuté

tÝll1to dodatkom

zostávajÚ v platnosti

bezo zmeny.

chla 23.5.201 I

Za Dexia banku Slovensko a.s.:

Za majitela úctu:

Meno a priezvisko:
Funkcia: teller

Meno
Podpis: a priezvisko:

Mgr.Ai{U1a Knlpová
Jozef
~._-.Semanišir

Podpis:

Pec;atka'
Meno a priezvisko:
Podpis:
Funkcia:
Account
Pcciatka:

~~i

Ingl GarÍna C\epihová
Manag~'\.I
.
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