
Dodatok č. 1
k Zmluve o nadriadenosti záväzku voči banke 

zo dňa 11.11.2010
uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 Obeh. zák. medzi:

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 
IČO: 00 151 653
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 601/B 
(ďalej len „Banka")

a

názov: Mesto Krásno nad Kysucou
adresa sídla: ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou 
IČO: 00 314 072
E-mail/tel.: primator@mestokrasno.sk / 041 4385250 

zastúpené: Ing. Jozef Grapa, primátor 
(ďalej len „Veriteľ”)

a

obchodné meno: KRASBYT, s. r. o.
adresa sídla: Struhy 83, 023 02 Krásno nad Kysucou
IČO: 36 779 806
E-mail/tel.: krasbvt@zoznam.sk / 041 4385324 
zastúpený: Stanislav Sýkora, konateľ
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 18990/L, 
(ďalej len „Dlžník”)

I.

1. Vypúšťa sa text ČI. I. Definície a vyhlásenia a nahrádza sa textom nasledujúceho znenia:

1. Dňa 1.6.2007 uzatvorili Veriteľ a Dlžník Zmluvu o nájme na základe ktorej je Dlžník povinný zaplatiť 
Veriteľovi čiastku vo výške 88 354,93 EUR a dňa 2.1.2009 uzatvorili Veriteľ a Dlžník Zmluvu o nájme 
a správe bytov a nebytových priestorov, na základe ktorej je Dlžník povinný zaplatiť Veriteľovi čiastku vo 
výške 186 677,02 EUR (ďalej pre v tomto bode tohto článku uvedený záväzok Dlžníka alebo akýkoľvek iný 
existujúci záväzok Dlžníka voči Veriteľovi v tejto listine len „Existujúci záväzok“ ).

2. Dňa 11.11.2010 uzatvoril Dlžník s Bankou Zmluvu o úvere č. 233/AUOC/10 (ďalej len "Zmluva o úvere”) 
v znení neskorších dodatkov, na základe ktorej poskytne Banka Dlžníkovi peňažné prostriedky do výšky 
815 433,81 EUR (ďalej len “Úver”). V zmysle Zmluvy o úvere sa zaviazal Dlžník vrátiť Úver spolu 
s príslušenstvom spôsobom a v lehotách v zmysle Zmluvy o úvere (ďalej v tejto listine len “Nadriadený 
záväzok”).

3. Zmluvné strany Existujúceho záväzku uzatvárajú podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v platnom znení túto zmluvu o nadriadenosti Nadriadeného záväzku voči Existujúcemu záväzku 
(ďalej v tejto listine len “Zmluva”) za účelom zabezpečenia Nadriadeného záväzku.

II.

1. Všetky ostatné doteraz dohodnuté ustanovenia v zmysle Zmluvy o nadriadenosti záväzku voči banke zo dňa 
11.11.2010 zostávajú nezmenené a platia naďalej v pôvodnom znení a v plnom rozsahu.

2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť v nasledujúci deň 
po dni doručenia písomného vyhlásenia Dlžníka Banke o zverejnení týchto Zmlúv obsiahnutých v tejto listine
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v platnom znení a s ich prílohami a súčasťami na webovom sídle Dlžníka, alebo v Obchodnom vestníku, 
alebo písomného potvrdenia Centrálneho registra zmlúv o zverejnení Zmlúv obsiahnutých v tejto listine s ich 
prílohami a súčasťami, ak Dlžník zverejňuje zmluvu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR 
podľa osobitného predpisu, v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. Zmluvné strany sa dohodli, že Dlžník 
zverejní Zmluvy obsiahnuté v tejto listine a všetky ich prílohy a súčasti a doručí Banke písomné 
vyhlásenie/potvrdenie o zverejnení Zmlúv obsiahnutých v tejto listine v lehote 15 dní odo dňa podpisu Zmlúv 
obsiahnutých v tejto listine zmluvnými stranami, a to tomu Obchodnému miestu Banky, ktoré mu poskytlo 
Bankový produkt alebo službu na základe tejto zmluvy. V prípade, ak Dlžník nedoručí písomné vyhlásenie 
v zmysle predchádzajúcej vety, alebo ak Zmluvy obsiahnuté v tejto listine nezverejní, Zmluvy obsiahnuté 
v tejto listine nenadobudnú účinnosť a zmluvné strany nie sú Zmluvami obsiahnuté v tejto listine viazané. 
V prípade, ak Dlžník nezverejní Zmluvy obsiahnuté v tejto listine v lehote troch mesiacov odo dňa platnosti 
Zmlúv obsiahnutých v tejto listine platí, že Zmluvy obsiahnuté v tejto listine sa zrušujú od počiatku.

3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom jeden obdrží Banka, jeden Veriteľ a jeden Dlžník.
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Ing. Juraj Lacko 
relationship manager VS

Ing. Gustáv Simalčík 
account manager VS

V Krásne nad Kysucou, dňa J..l..N.vY;.

KRASBYT, s. r.

Stal 
konateľ

KRASBYT, s.r.o .
Struhy 83

023 02 Krásno nad Kysucou
ICO.' 36779806 IČ DPH: ŠK2022380602

Za Veriteľa:
V Krásne nad Kysucou, dňa 11 r-' ľou
Mesto Krásno nad Kysucou

Ing. Jozef Grapa 
primátor

Totožnosť osô^podpíšujúcich za Dlžníka a Veriteľa overil:

3Qsíá\rSimalčík 
accounťmanager VS


