
Dodatok č. 3 
k Zmluve o poskytnutí balíka produktov a služieb pre Podnikateľov 

uzavretej dňa 27.10.2010 
(ďalej "Dodatok") 

uzatvorený medzi zmluvnými stranami: 

Slovenská sporitel'ňa, a. s. 
Tomášikova 48 
832 37 Bratislava 
IČO : OO 151 653 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1. , odd. Sa, vložka č . 601 /B 
(ďalej "Banka") 

a 

obchodné meno: KRASBYT, s. r. o. 
adresa sídla: Struhy 83, 023 02 Krásno nad Kysucou 
IČO: 36 779 806 
zastúpený: Stanislav Sýkora, konateľ 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 18990/L 
(ďalej "Klient") 

l. 
úvodné ustanovenia Dodatku 

1. Banka a Klient uzatvorili dňa 27.10.201 O Zmluvu o poskytnutí balíka produktov a služieb pre 
Podn ikateľov, v znení dodatku č. 1 zo dňa 23.1.2012 a dodatku č. 2 zo dňa 2. 7.2012, na základe 
ktorej Banka zriadila a vedie pre Klienta Účet č. 0314038634/0900 (ďalej "Zmluva"). 

2. Banka a Klient sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve. 

ll. 
Obsah Dodatku 

1. Banka a Klient sa týmto dohodli, že v čl. l. Zmluvy sa dopÍňajú nasledovné ustanovenia, ktoré znejú : 

1. Banka a Klient sa dohodli, že pre účely tejto zmluvy je výška Minimálneho zostatku na Účte 40 
000,- EUR (slovom štyridsaťtisíc eur ). 

2. Banka a Klient sa dohodli, že Banka bude prijímať na Účet v mene, na ktorú znie, hotovostné 
peňažné vklady a tuzemské alebo zahraničné bezhotovostné platby uskutočnené v prospech 
Účtu. 

3. Banka a Klient sa dohodli, že ustanovenia § 709 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov (ďalej "Obchodný zákonník") sa nepoužijú v časti, v ktorej je Banka 
povinná na základe písomného Platobného príkazu, na základe iného Príkazu, či Pokynu 
realizovať bezhotovostné alebo hotovostné platby z Účtu v mene Klienta ním určeným osobám. 

4. Banka a Klient sa dohodli, že Banka je oprávnená odpísať peňažné prostriedky z Účtu 
zodpovedajúce: 



a) úverovej pohl'adávke, ktorá vznikla alebo vznikne zo zmluvy o úvere uzatvorenej medzi 
Bankou ako veritel'om a Klientom ako dlžníkom dňa 11. 11.2010 v znení jej neskorších 
dodatkov (ďalej "Zmluva o úvere"), na splatenie úveru poskytnutého Bankou Klientovi ako 
dlžníkovi Zmluvou o úvere vo výške 815 443,81 EUR (slovom osemstopätnásťtisíc 
štyristotridsaťtri 811100 eur) a príslušenstva, tak ako je príslušenstvo definované v Zmluve 
o úvere (ďalej "Príslušenstvo"), 

b) pohl'adávke a jej Príslušenstvu, ktorá vznikne v dôsledku alebo v súvislosti s odstúpením 
alebo vypovedaním Zmluvy o úvere, 

c) pohl'adávke a jej Príslušenstvu, ktorá vznikne v dôsledku alebo v súvislosti so zánikom 
Zmluvy o úvere iným spôsobom ako splnením, odstúpením alebo vypovedaním, 

d) poh/'adávke a jej Príslušenstvu na vydanie bezdôvodného obohatenia, ktorá vznikne, resp. 
vznikla v dôsledku plnenia Banky Klientovi bez právneho dôvodu, plnením z neplatného 
právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, 

e) poh/'adávke a jej Príslušenstvu, ktorá vznikne na základe zmeny právneho vzťahu 
založeného Zmluvou o úvere, (t.j. poh/'adávka, vyplývajúca z akejkol'vek zmeny Zmluvy 
o úvere, napr. zo zmeny výšky poskytnutých peňažných prostriedkov a pod.), alebo 
nahradením záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy o úvere novým záväzkom, t.j. v prípade 
privatívnej novácie právneho vzťahu, založeného Zmluvou o úvere. 

(ďalej uPohl'adávka"). 

5. Úkony pod/'a bodu 4. tohto článku zmluvy je Banka oprávnená vykonať aj bez predloženia 
prevodného príkazu Majite/'om účtu v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2, písm. c) zákona č. 49212009 
Z.z. o platobných službách o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
k čomu Klient týmto dáva Banke svoj neodvolatel'ný súhlas. 

6. Banka a Klient sa dohodli, že Klient nie je oprávnený vypovedať zmluvný vzťah založený touto 
zmluvou počas platnosti Zmluvy o úvere. 

7. Banka a Klient sa dohodli, že účinnosť ustanovení bodov predchádzajúcich ustanovení tohto 
článku zmluvy zaniká ku dňu 30. 06.2014. 

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy nie sú týmto Dodatkom dotknuté. 

Ili. 
Záverečné ustanovenia Dodatku 

1. Klient vyhlasuje, že sa oboznámil so súčasťami Zmluvy, ktorými sú VOP, Sadzobník a podmienky 
určené Zverejnením, za ktorých sa Bankový produkt v zmysle Zmluvy poskytuje, súhlasí s nimi a 
zaväzuje sa ich dodržiavať . Pre účely Zmluvy sa VOP rozumejú Všeobecné obchodné podmienky 
vydané Bankou s účinnosťou od 01.08.2002. Klient ďalej vyhlasuje, že bol Bankou informovaný 
o skutočnostiach podl'a § 37 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2. Dodatok sa vyhotovuje v počte rovnopisov, ktorý sa rovná počtu účastníkov dohody, pričom každý 
rovnopis má právnu silu originálu a každý účastník dohody obdrží jeden rovnopis. 

3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť v nasledujúci 
deň po dni doručenia písomného vyhlásenia Kl ienta Banke o zverejnení tohto Dodatku v platnom 
znení a s jeho prílohami a súčasťami na webovom sídle Kl ienta, alebo v Obchodnom vestníku, alebo 
písomného potvrdenia Centrálneho registra zmlúv o zverejnení Dodatku s jeho prílohami a 
súčasťam i, ak Klient zverejňuje zmluvu v Centrálnom registri zmlúv vedenom úradom vlády SR 
podľa osobitného predpisu , v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. Zmluvné strany sa dohodli, že 
Klient zverejní Dodatok a všetky jeho prílohy a súčasti a doručí Banke písomné 
vyhlásenie/potvrdenie o zverejnení Dodatku v lehote 15 dní odo dňa podpisu Dodatku zmluvnými 
stranami, a to tomu Obchodnému miestu Banky, ktoré mu poskytlo Bankový produkt alebo službu na 
základe Dodatku. V prípade, ak Klient nedoručí písomné vyhlásenie v zmysle predchádzajúcej vety, 
alebo ak Dodatok nezverejní, Dodatok nenadobudne účinnosť a zmluvné strany nie sú Dodatkom 



viazané. V prípade, ak Klient nezverejní Dodatok v lehote troch mesiacov odo dňa platnosti Dodatku 
platí , že Dodatok sa zrušuje od počiatku . 

4. Dodatok je súčasťou Zmluvy o úvere. 

Za Banku: "~ .... / 4 

1
) 

• v '/ 7 0. (o V Bratislave, dna ............ . 

Slovenská sporitel'ňa, a.s. 

• o • • • o • • • 

PhDr. Ivica Bachledová, MBA 
riaditeľka odboru Verejný a 
neziskový sektor 

/ 

. . . . . . . . . . . . . . 
aniel Močko 

.... .._vunt manager 
' 

oddelenie Uzemnej a miestnej samosprávy 

Za K~ienta: y ./J.( ~/S 
V Kras ne nad Kysucou , dna ...... ......... . 

KRASBYT, s. r. o. 

Stanisla Sýkora 
konateľ 
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