Dodatok č. 1
k Zmluve o pôžičke uzatvorenej v zmysle § 657 a nasl. Občianskeho zákonníka
(ďalej len „dodatok“)

Zmluvné strany:

Žilinský samosprávny kraj
so sídlom: Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
DIČ: 2021626695
zastúpený: Ing. Jurajom Blanárom, predsedom
(ďalej ako veriteľ)
a
Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n. o.
so sídlom: Komenského 48, 010 01 Žilina
IČO: 37905783
DIČ: 2021786393
zastúpená: Mgr. Branislavom Zacharidesom, riaditeľom
(ďalej ako dlžník)

Čl. I.
Úvodné ustanovenia
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 20. novembra 2009 Zmluvu o pôžičke (ďalej len
„zmluva“), na základe ktorej si dlžník požičal od veriteľa peňažnú sumu vo
výške 81 324 EUR (osemdesiatjedentisíctristodvadsaťštyri EUR) na jej
použitie v zmysle implementácie projektu REGIONET – partnerstvo pre
regionálny rozvoj schváleného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny
SR v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia pod ITMS
kódom 27140130022.
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Čl. II
Predmet dodatku
A: Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení znenie Čl. I ods. 3 zmluvy a jeho nové
znenie je nasledovné:
3. Dlžník sa zaväzuje požičanú peňažnú sumu vo výške 81 324 EUR
(slovom: osemdesiatjedentisíctristodvadsaťštyri EUR) vrátiť veriteľovi na účet
č. 0360361117/5600 vedený v DEXIA banka Slovensko, a.s., Žilina
a to v
termíne do 31.12.2010 vo výške 23 235 EUR
(slovom: dvadsaťtritisícdvestotridsaťpäť EUR), v termíne do 31.05.2011
vo výške 40 000 EUR (slovom: štyridsaťtisíc EUR) a v termíne do 30.11.2011
vo výške 18 089 EUR (slovom: osemnásťtisícosemdesiatdeväť EUR).
B: Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

Čl. III
Záverečné ustanovenia
1.

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.

2.

Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
veriteľom na webovom sídle veriteľa.

3.

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pre každú zo zmluvných strán
po dva rovnopisy.

4.

Zmluvné strany prehlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu
porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú, vážnu a určitú vôľu, je
uzatvorený nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok, čo
potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Žiline, dňa 30.5.2011

V Žiline, dňa 25.5.2011

.........................................................
Ing. Juraj Blanár
predseda

..........................................................
Mgr. Branislav Zacharides
riaditeľ
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