
Dodatok č. 1 
k Zmluve o pôžičke zo dňa 01.08.2017

/ďalej len "Dodatok”/

uzatvorený medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Mesto Modra
Dukelská 38, 900 01 Modra
V  zastúpení: Mgr. Juraj Petrakovič, primátor
IČO: 0304956
DIČ: 2020662193
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
č. účtu: SK16 0900 0000 0050 7011 7450

(ďalej len „Poskytovateľ")

TEPLO Modra, s.r.o.
Šúrska 5, 900 01 Modra 
v zastúpení:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie: 
č. účtu: 
záp.:

Mgr. Art. Jakub Liška, MRes., konateľ
43 805 426
2022478271
SK2022478271
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK68 0900 0000 0051 1273 0166 
v OR OS Bratisiava I, oddiel: Sro, vložka č.: 48881/B

(ďalej len „Prijímateľ“)
(ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

1. Zmluvné strany sa dnešnéľio dňa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o pôžičke zo dňa 01.08.2017 
/ďaiej len „Zmluva“/ v nasledovnom znení:

a) Zmluvné strany sa dohodli, že článok II. (Predmet plnenia a účel Zmluvy) ods. 1 Zmluvy sa mení tak, že 
nový ods. 1 článku II. Zmluvy znie:

1. Na základe tejto Zmluvy a v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č .121/25/2017 zo dňa 03.10.2017 
sa Poskytovateľ zaväzuje Prijímateľovi Jednorazovo poskytnúť finančné prostriedky vo výške 20.000 € 
(slovom: dvadsaťtisíc eur) (ďaieJ len „Finančné prostriedky).

2. V ostatných častiach ostáva Zmluva bez zmien.

3. Dodatok k Zmluve je vyhotovený v 2 rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý je považovaný za originál 
a každá zo Zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok k Zmluve dôkladne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z neho 
pre nich vyplývajúcim úpine porozumeli a zaväzujú sa ich v ceiom rozsahu bezvýhradne plniť, ich vôľa je siobodná 
a vážna, ako aj prostá akéhokoľvek omyiu a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú, čím Dodatok nadobúda 
platnosť.

5. Zmluvné strany sa dohodil, že dňom platnosti Dodatok zároveň nadobúda aj účinnosť.

V Modre, dňa 13.10.2017

Za Poskytovateľa:

Mesto Modra 
Mgr. Juraj Petrako\/i£^ 
primátor

V Modre, dňa 13.10.2017 

Za Prijímateľa:

O n\Q '

TEPLO MODRA, s.r.o,
Mgr. Art. Jakub Líška, MRes 
konateľ


