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Dodatok k Zmluve o úvere
(cfalej len "Dodatok")
uzalvoreny medzi zmluvnymi stranami:
Slovenská sporilefiia, a. s.
TomáSikova 48
832 37 Bralislava
ICO: 00 151 653
zapisaná v Obchodnom regisIri Okresného súdu Bralislava I, odd. Sa, vlozka c. 601/B
(cfalej len "Banka")

a
Vlastníci bytov a nebytovych priestorov bytového domu suprsné C. 230-2 zapisaného na Lisle
vlaslniclva c. 1495 evidovaného Okresnym úradom Kosice - okolie
Adresa: leleznicná 5, 045 01 Moldava nad Bodvou
zaslúpeni:
Obchodné meno: BodvaTel s.r.o.
Adresa sidla: Skolská 5, 045 01 Moldava nad Bodvou
ICO 36210 269
Zapisany v Obchodnom regisIri Okresného súdu Kosice I, odd. Sra, vlozka c. 12853N
E-mail/lel.: valeria.vincpva@bodvalel.sk/+421554898921
Konajúci:
Priezvisko, meno, lilul: Vincová Valéria
Funkcia: konalef
Adresa lrvalého pobylu: Druzslevná 670/27,04424 Poprac
Rodné cislo/dálum narodenia: 6052146331/14.02.1960
Doklad loloznosli: Obciansky preukaz SJ 273782
Na základe Zmluvy o vykone správy zo diia 17.052012
(cfalej len "Dlznik")

I.
Úvodné ustanovenia
Banka a Dlznik uzalvorili diia 03.07.2014 Zmluvu o úvere c. 5058683169 (d'alej len "Úverová zmluva"). Banka
a Dlznik uzalvárajú Dodalok c. 1 k Úverovej zmluve.

II.
Obsah dodatku
1.

Banka a Dlznik sa cfalej dohodli, ze v clánku I. Základné podmienky Úverovej zmluvy sa nasledovné
podmienky menia a znejú laklo:
"Sp/a/nosr prvej sp/á/ky is/iny:
25.10.2014
V'Íska splá/ky is/iny:
25.10.2014
439,32 EUR
od 25.11.2014 do 25.062034
146,44 EUR"

III.
Záverecné ustanovenia
1.

Dlznik súhlasi so sprislupnenim a poskylnulim vselkych údajov o vselkych úverach a bankovych
zárukách poskylnutYch Dlznikovi, údajov o pohradávkach a údajov o Zabezpeceniach, kloré má voci
nemu Banka z poskylnutYch úverav a bankovych záruk, údajov o splácani svojich závazkov z
poskylnulych úverov a bankovych záruk, údajov o Zabezpeceniach, kloré Dlznik poskytuje za splácanie
úverav a bankovych záruk a údajov o svojej bon ile a döveryhodnosli z hfadiska splácania závazkov
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2.

3.

4.

5.

Dlznika, a to vrátane údajov získanych Bankou v príebehu rokovania o uzavreli t}ichto Bankovych
obchodov, ktoré podliehajú ochrane bankového tajomstva v rozsahu stanovenom Zákonom o bankáeh a
ochrane osobnych údajov podra osobitného predpísu, prícom zoznam osobnych údajov, úcel ich
spracúvania, podmíenky ziskavanía a okruh dotknut}ich osöb stanovuje Zákon o bankáeh, a to: podníku
pomocnych bankovych sluzieb, ktory je prevádzkovaterom spolocného registra bankovych informácií
podra Zákona o bankáeh, subjektom poverenym spracúvanim údajov v spolocnom regístrí bankovych
informácií za podmienok ustanovenych osobitnym zákonom, Národnej banke Slovenska ako aj bankám
a pobockám zahranicnych bánk v zmysle Zákona o bankáeh.
Dlznik podpisom tohto Dodatku udefuje prevádzkovatefovi Spolocného registra bankovych ínformácií
(SRBI) spolocností Slovak Banking Credít Bureau, s.ro., so sidlom Maly trh 2/A, Bratíslava, súhlas, aby
prostredníctvom prevádzkovatera Nebankového registra klientskych informácií (NRKI), Non-Banking
Credít Bureau, záujmové zdruzenie právníckych osöb, so sidlom Cíntorínska 21, Bratislava, poskytol
oprávnenym uzívatefom NRKI údaje o úveroch a bankovych zárukách, ktoré bolí Dlzníkoví poskytnuté
Bankou, údaje o Pohfadávkach a údaje o Zabezpeceniach, ktoré má Banka voci Dlzníkovi z
poskytnut}ich úverov a bankovych záruk, údaje o splácaní závázkov z poskytnut}ich úverov a bankovych
záruk Dlzníka, údaje o Zabezpeceniach, ktoré Dlzník poskytuje za splácanie úverov a bankovych záruk
a údaje o bonite a döveryhodnosti Dlzníka z hfadiska splácania , a to vrátane údajov získanych Bankou
v príebehu rokovanía o uzatvorení t}ichto Bankovych obchodov, ktoré sú predmetom bankového
tajomstva v zmysle Zákona o bankáeh alebo predmetom ochrany v zmysle zákona C. 122/2013 Z.Z. o
ochrane osobnych údajov (dalej "Zákon o ochrane osobnych údajov"). Úcelom tohto poskytnutía
osobnych údajov je vymena informácií medzi uzivatermí SRBI, ktorymí sú banky a pobocky
zahranicnych bánk a uzivatermi NRKI ktorymí sú íné nebankové veritefské subjekty, o boníte, platobnej
disciplíne a döveryhodností klíentov uzívatefov SRBI a klíentov uzívatefov NRKI, pre úcely prípravy,
uzatvárania, vykonávania a kontroly obchodov s klientmi, na úcely ochrany hospodárskych záujmov
uzívatefov SRBI a uzivaterov NRKI, ako aj za úcelom predchádzanía úverovych podvodov. Zárovei'l
tymto Dlzník uderuje súhlas, aby za rovnakych podmienok boli Banke poskytnuté údaje z informacného
systému NRKI o boníte, platobnej díscíplíne a döveryhodností Dlzníka , na úcely pripravy, uzatváranía,
vykonávania a kontroly obchodov s klientmi, na úce/y ochrany Banky, ako aj prevencie úverovych
podvodov. Dlzník uderuje tento súhlas na dobu tNanía zmluvy a na dobu 5 rokov od záníku závázkov
Dlzníka vyplyvajúcích z Úverovej zmluvy. Tento súhlas je mozné odvolat' pisomne za podmienky, ze v
lehote stanovenej t}imto súhlasom sa hodnoverne preukáZe spracúvaníe osobnych údajov v rozpore so
Zákonom o ochrane osobnych údajov a t}imto udelenym súhlasom, a t}im porusovanie práv a právom
chránenych záujmov Dlzníka ako dösledku takéhoto spracúvania. Lehotu, na ktorú je súhlas udeleny
nemozno dodatocne skrátít'. Dlznfk sí je vedomy práv dotknut}ich osöb, ktoré sú upravené v § 28
Zákona o ochrane osobnych údajov.
Dlzník vyhlasuje, ze sa oboznámíl so súcast'ami Úverovej zmluvy, ktorymí sú VOP, Úverové
podmienky, Sadzobník a podmienky urcené Zverejnením, za ktorych sa Bankovy produkt v zmysle
Úverovej zmluvy poskytuje, súhlasí s nimi a zavázuje sa ích dodrZiavat'. Pre úcely Úverovej zmluvy sa
VOP rozumejú Vseobecné obchodné podmienky vydané Bankou s úcinnost'ou od 1.8.2002 a Úverovymí
podmíenkamí Obchodné podmienky Banky pre poskytovanie Úverov a Povolenych precerpani
Privátnym klientom a MIKRO podníkaterom úcinné od 1.7.2007. Dlzník (falej vyhlasuje, ze boi Bankou
informovany o skutocnostiach podfa § 370ds. 2 Zákona o bankáeh.
Dodatok nadobúda platnost' di'lom jeho podpfsania obidvomi zmluvnymi stranamí. Dodatok nadobúda
úcinnost' di'lom jeho podpisania obidvomí zmluvnymí stranami, nie vsak skör ako di'lom zaplatenia
Poplatku Dlzníkom v zmysle Sadzobnika, ak ho Banka pozaduje.
Ak je Dlzník povinnou osobou v zmysle zákona C. 211/2000 Z.z. oslobodnom prístupe k informáciám
a tento Dodatok je povinne zvereji'lovanou zmluvou v zmysle tohto zákona, Dodatok nadobúda platnost'
di'lom podpisu obídvomi zmluvnymi stranami a úcinnost' druhy Obchodny dei'l nasledujúci po dni
dorucenia písomného vyhlásenía Dlznika Banke o zverejnení Dodatku v platnom znení s jeho prílohami
a súcast'ami v Centrálnom regístrí zmlúv vedenom Uradom vlády Slovenskej republíky, alebo na
webovom sídle Dlzníka, a/ebe v Obchodnom vestníku, v zmysle § 47a Obcianskeho zákonníka. V
pripade, ze Dlzník zvereji'luje zmluvu v Centrálnom regístrí zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej
republíky, písomné vyhlásenie Dlzníka podfa predchádzajúcej vety möze byt' nahradené písomnym
vyhlásením Centrálneho registra zmlúv o zverejnení Dodatku. Banka a Dlzník sa dohodlí, ze Dlzník
zverejní Dodatok a vsetky jeho prílohy a súcasti a dorucí Banke písomné vyhlásenie o zverejnení
Dodatku v lehote 15 dní odo di'la podpísu Dodatku zmluvnymí stranami, a to tomu Obchodnému miestu
Banky, ktoré mu poskytlo Bankovy produkt alebo sluzbu na základe Dodatku. V prípade, ak Dlzník
nedoruci písomné vyhlásenie v zmysle predchádzajúcej vety, alebo ak Dodatok nebude v lehote troch
mesiacov odo di'la jeho platnosti zverejneny ínym spösobom, Dodatok nenadobudne úcinnost', zmluvné
strany níe sú Dodatkom víazané a Dodatok sa zrusuje od pociatku.
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Slovenská sporiteriia, a. s.

Dlznik
Vlastníci bytov a nebytovych priestorov
bytového domu súpisné C. 230-2
V zastúpeni správcu Bytového domu
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Vincová Valéria/"
kon ater
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Ing. Ivan Czmorik
Micros specialista
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