
D O D A T O K  č. 1 

k ZMLUVE č. 134450 08U01 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu zo 
dňa 19.10.2020 (ďalej len „zmluva“) na projekt: 

Intenzifikácia ČOV Kuchyňa 
(ďalej len „dodatok“) 

 

 
Článok I. 

Zmluvné strany 
 

Zmluvné strany 
 
1. Veriteľ:              Environmentálny fond  

 Sídlo: Nevädzová 806/5, 821 01  Bratislava 

 IČO: 30 796 491 

 DIČ: 2021925774 

  zriadený zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

  Štatutárny zástupca: Ing. Ľubomír Vačok, riaditeľ 

  Bankové spojenie: Štátna pokladnica  

 Číslo účtu: SK09 8180 0000 0070 0021 4051 

 SWIFT: SPSRSKBA 

(ďalej len „fond“) 
 
a 

 
2. Dlžník:             Obec Kuchyňa 

 
Sídlo: 
 

Kuchyňa 220,  
900 52 Kuchyňa 

 IČO: 00 304 875  

  Štatutárny zástupca: Róbert Bujna, starosta obce 

 Číslo účtu: SK33 7500 0000 0040 1802 4535 

  Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. 

 SWIFT: CEKOSKBX 

      (ďalej len „dlžník“ a spolu s fondom ďalej len „zmluvné strany“) 
 

Článok II. 
Predmet dodatku 

 
 

1. Dodatok k zmluve sa uzatvára v zmysle Článku X. bod 3. zmluvy  
a na základe žiadosti dlžníka zo dňa 25.11.2020. 

2. Mení sa znenie článku III. bod 1., písm. a) nasledovne:  
 

„a) Stavebné povolenie povoľujúce realizáciu  
projektu č.:                                                    OU-MA-OSZP-2017/002297/56 
Zo dňa:                                                         14.07.2017 
Vydané (kým):                                              Okresný úrad Malacky 
Právoplatné dňa:                                          20.10.2017 
 
Zmena lehoty dokončenia stavby č.:           OU-MA-OSZP-2020/018108/517 
Zo dňa:                                                        30.11.2020 
Vydané (kým):                                             Okresný úrad Malacky“ 
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3. Mení sa znenie článku III. bod 1., písm. c) „Termín realizácie projektu“ nasledovne: 
 
     „ c) Termín realizácie projektu:         01/2018 – 12/2020 
 

4. Mení sa znenie článku III. bod 1., písm. f) „Dodávateľ projektu“ nasledovne:  
 
„f) Dodávateľ projektu: 

 

Obchodné meno dodávateľa:  

Sídlo:  

IČO:  

Registrácia:  

 

Oddiel: Sro 

Zmluva o dielo číslo:  

Zo dňa:  

Dodatok č.: 

Zo dňa: 

Dodatok č.: 

Zo dňa: 

Zmluva o dielo číslo:  

Zo dňa:  

Dodatok č.: 

Zo dňa: 

Dodatok č.: 

Zo dňa: 

 

BioCompacT spol. s r.o. 

Na piesku 6, 821 05  Bratislava 

35 706 201 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného 

súdu Bratislava I 

Vložka číslo: 12853/B 

14/17/BCT 

04.09.2017 

1 

18.12.2019 

2 

27.10.2020 

14/18/BCT 

22.10.2018 

1 

18.12.2019 

2 

27.10.2020“ 

 
5. 
 

 
Mení sa znenie článku III. bod 4. nasledovne: 
„Čerpanie poskytnutej podpory formou úveru zo strany dlžníka si zmluvné strany dohodli v termíne 
najneskôr do 31.12.2020 v celkovej výške 170 371,63 EUR (slovom: 
jednostosedemdesiattisíctristosedemdesiatjeden eur a šesťdesiattri centov) s DPH.“ 
 

 
6. 
 

 
Mení sa znenie článku V. bod 1. nasledovne: 
 

„Spôsob splácania fondom poskytnutej podpory formou úveru je splátkový. 
Frekvencia splácania je mesačná. Dlžník sa zaväzuje, že jednotlivé mesačné 
splátky bude realizovať nasledovným spôsobom: 
 
Prvú splátku istiny je dlžník povinný zaplatiť do dňa: 27.12.2020 vo výške 
1 037,63 EUR (slovom: jedentisíctridsaťsedem eur a šesťdesiattri centov). 
 
Po zaplatení prvej splátky je dlžník povinný ďalej pokračovať v splácaní istiny  
pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 946,00 EUR (slovom: 
deväťstoštyridsaťšesť eur) a to počnúc mesiacom 12/2020 až do splatenia celej 
poskytnutej podpory formou úveru, a to vždy najneskôr do 27. dňa v príslušnom 
kalendárnom  mesiaci.“ 
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Článok III. 
Záverečné ustanovenia 

 
 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú platné v plnom rozsahu a bez zmeny. 

2. Dodatok sa vyhotovuje v troch exemplároch, z ktorých jedno vyhotovenie preberá dlžník,  
a dve vyhotovenia preberá fond. 

3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa 
úst. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

4. Osoby podpisujúce dodatok vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán. 

 

ZMLUVNÉ STRANY VYHLASUJÚ, že dodatok neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a 
že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu oprostenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi 
vlastnoručnými podpismi. 
 
 
V Kuchyni, dňa                     V Bratislave, dňa  
 
 
 
_______________________________ 
                  Obec Kuchyňa 
          Róbert Bujna, starosta obce 

_______________________________ 
Environmentálny fond  

Ing. Ľubomír Vačok, riaditeľ 
 
 
 
 


