
Dodatok č. 1 
ku Zmluve o záložnom práve k pohľadávkam zo dňa 08.12.2011, uzatvorený medzi: 

záložným veriteľom: 
sídlo: 
zapísaným v: 
IČO: 
IČ DPH: 

Tatra banka, akciová spoločnosť 
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1 
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd. Sa, vložka č. 7 l/B 
00 686 930 
SK2020408522 
(ďalej len „záložný veriteľ") 

záložcom: 
sídlo: 
zapísaným v: 
IČO: 
IČ DPH: 

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 
Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom 
obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica odd. Sro, vložka č. 2034/S 
31 609 651 
SK2020479714 
(ďalej len „záložca" a v zmysle a pre účely Úverových podmienok tiež „Garant") 

L 
Úvodné ustanovenie 

1.1. Zmluvné strany sa týmto dodatkom k Zmluve o záložnom práve k pohľadávkam zo dňa 08.12.2011 (ďalej len 
„Zmluva"), dohodli na zmene Zmluvy, a to v rozsahu uvedenom v článku II. tohto dodatku. 

1.2. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán bližšie nešpecifikované týmto dodatkom sa riadia 
Všeobecnými úverovými podmienkami Tatra banky, a.s. zo dňa 07.03.2008, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 
17.2.2012, Dodatku č. 2 zo dňa 1.2.2013, ako aj neskorších dodatkov (ďalej len „Úverové podmienky"). 

II. 
Obsah dodatku 

2.1. V Zmluve sa v článku II. v bode 2.6. ruší písmeno a. a nahrádza sa novým písmenom a. s nasledovným 
znením: 

a. za účelom bližšej špecifikácie pohľadávok na zaplatenie a aktualizácie prílohy č. 1 tejto zmluvy 
pravidelne do 25. dňa po uplynutí každého kalendárneho mesiaca po uzatvorení tejto zmluvy, počnúc 
prvým celým kalendárnym mesiacom po jej uzatvorení, doručiť záložnému veriteľovi: 

spôsobom uvedeným v bode 3.10. nižšie zoznam všetkých aktuálnych odberateľských zmlúv 
a pohľadávok na zaplatenie uvedenej vo forme a s obsahom podľa prílohy č. 3 k tejto zmluve. Ak 
záložný veriteľ bude akceptovať zoznam všetkých aktuálnych odberateľských zmlúv a pohľadávok 
na zaplatenie, zašle o tom oznámenie záložcovi spôsobom uvedeným v bode 3.10. nižšie. Takáto 
akceptácia bude výlučne potvrdením čiastočného resp. úplného splnenia záväzku záložcu podľa 
tohto bodu 2.6., písm. a), a to v rozsahu akceptovaných pohľadávok na zaplatenie. Nevykonanie 
akceptácie nemá vplyv na existenciu záložného práva k predmetu záložného práva; 
záložcom platne podpísané oznámenia adresované tým odberateľom uvedeným v prílohe č. 1 
k tejto zmluve, voči ktorým adresované oznámenie ešte na základe tejto zmluvy neodovzdal 
záložnému veriteľovi. Záložný veriteľ zašle v mene záložcu oznámenia odberateľom po tom, ako 
nastane Prípad neplnenia; 

2.2. V Zmluve sa v článku III. „Záverečné ustanovenia" dopĺňa za bod 3.9. nový bod 3.10. s nasledovným 
znením: 

3.10. Osobitný spôsob komunikácie. 
3.10.1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že každý zoznam pohľadávok na zaplatenie a zoznam 

odberateľských zmlúv v zmysle tejto zmluvy (ďalej spoločne alebo pre ktorýkoľvek takýto 
zoznam len „zoznam") doručí záložca záložnému veriteľovi v elektronickej podobe 
prostredníctvom siete Internet v rozsahu a za podmienok stanovených v tejto zmluve. Záložca 
bude doručovať záložnému veriteľovi počítačový súbor obsahujúci zoznam na e-mailovú 
adresu: uvery_pohladavky@tatrabanka.sk. Súbory obsahujúce zoznam bude záložca doručovať 
záložnému veriteľovi pod názvom a vo formáte, ktorého štruktúra je popísaná v prílohe č. 3 k 
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tejto zmluve, pričom tabuľky popísané v prílohe č. 3 k tejto zmluve záložca zároveň doručí 
záložnému veriteľovi aj v samostatnom súbore vo formáte xls (súbor programu Excel). 

3.10.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé súčasného stavu Intemetu a sú im známe všetky 
technické predpoklady a okolnosti uvedeného spôsobu doručovania súboru, ako aj riziká z toho 
vyplývajúce. Zmluvné strany sa dohodli, že súbor doručený v súlade s týmto bodom 3.10. 
záložnému veriteľovi sa bude považovať za súbor vyhotovený a odoslaný záložcom. 

2.3. V Zmluve sa ruší Príloha č. 3 a nahrádza sa novou Prílohou č. 3 - vzor zoznamu pohľadávok na zaplatenie a 
zoznamu odberateľských zmlúv, ktorej znenie tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku. 

2.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú bezo zmeny. 

III. 
Záverečné ustanovenia 

3.1. Záložca sa zaväzuje na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 
neskorších právnych predpisov zverejniť tento dodatok a Zmluvu spolu s Úverovými podmienkami. Tento 
dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť 
v Bankový deň bezprostredne nasledujúci po dni, v ktorom záložca preukázal záložnému veriteľovi: 
1. zverejnenie tohto dodatku nasledovným spôsobom: 

a) písomným potvrdením Úradu vlády Slovenskej republiky alebo potvrdením Úradu vlády Slovenskej 
republiky v elektronickej podobe podpísaným elektronickým podpisom alebo zaručeným 
elektronickým podpisom o zverejnení tohto dodatku v Centrálnom registri zmlúv, ak je záložca 
povinnou osobou, ktorá zverejňuje povinne zverejňovanú zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, 

b) notárskou zápisnicou o osvedčení právne významnej skutočnosti, a to o zverejnení tohto dodatku na 
webovom sídle záložcu www.tszh.sk, ak je záložca povinnou osobou, ktorá zverejňuje povinne 
zverejňovanú zmluvu na svojom webovom sídle, 

c) notárskou zápisnicou o osvedčení právne významnej skutočnosti, a to o zverejnení tohto dodatku na 
webovom sídle zriaďovateľa záložcu, ak je záložca povinnou osobou, ktorá zverejňuje povinne 
zverejňovanú zmluvu na webovom sídle svojho zriaďovateľa, 

d) dokumentom potvrdzujúcim zverejnenie tohto dodatku v Obchodnom vestníku, ak je záložca 
povinnou osobou, ktorá zverejňuje povinne zverejňovanú zmluvu v Obchodnom vestníku. 

2. zverejnenie Úverových podmienok nasledovným spôsobom: 
a) spôsobom uvedeným v bode 1. vyššie pre zverejnenie tohto dodatku alebo 
b) ak už Úverové podmienky boli zverejnené záložcom spolu s inou povinne zverejňovanou zmluvou, 

ktorá už nadobudla účinnosť, odkazom na takúto inú povinne zverejňovanú zmluvu. 
Ak tento dodatok nebude zverejnený do 3 mesiacov odo dňa podpisu tohto dodatku ani jedným zo spôsobov 
uvedených vyššie, platí, že k uzatvoreniu tohto dodatku nedošlo. 

3.2. Záložca vyhlasuje, že sa oboznámil s Úverovými podmienkami a prevzal od záložného veriteľa jedno ich 
vyhotovenie. 

3.3. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží záložný veriteľ a jeden záložca. 
3.4. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu, že ho neuzatvorili 

za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni, na znak čoho ho podpisujú. 

Prílohy: 
Príloha č. 1 - vzor znenia Prílohy č. 3 k Zmluve - vzor zoznamu pohľadávok na zaplatenie a zoznamu 

odberateľských zmlúv /ý 

V Banskej Bystrici, dňa .U.± ífrií 

Podpísané ^ 
Podpísané 

za záložného veriteľa 

Ing. Olga Moškuijáková 
riaditeľ firemného centra 

V Žiari nad dňa i,om 
Podpísané 

oz ozcu 

Mgr. Peter Antal 
konateľ 

Ing. Peter Glézl 
relationship manager - senior 
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Príloha č. 1 - vzor znenia Prílohy č. 3 k Zmluve — vzor zoznamu pohľadávok na zaplatenie a zoznamu 
odberateľských zmlúv 

Príloha č. 3 ku Zmluve o záložnom práve k pohľadávkam, 
uzatvorenej dňa [dátum] (ďalej len „Zmluva o záložnom práve") medzi: 

záložným veriteľom: Tatra banka, akciová spoločnosť 
sídlo: 
zapísaným v: 
IČO: 
IČ DPH: 

Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1 
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd. Sa, vložka č. 7 l/B 
00 686 930 
SK2020408522 
(ďalej len „záložný veriteľ") 

záložcom: 
bytom/sídlo: 
zapísaný v: 
1ČO/RČ: 
dátum narodenia: 
IČ DPH/DIČ: 

[obchodné meno/ meno, priezvisko a rodné priezvisko] 
[adresa/sídlo] 
obchodnom registri Okresného súdu [súd] odd. [oddiel], vložka č. [číslo] 
[IČO/RČ] 
[dátum] 
[IČ DPH/DIČ] 
(ďalej len „záložca" a v zmysle a pre účely Úverových podmienok tiež „Garant") 

Definície použité v Zmluve o záložnom práve sa použijú pre účely tejto prílohy s významom, s ktorým boli 
použité v Zmluve o záložnom práve. 
Za účelom bližšej špecifikácie pohľadávok na zaplatenie a aktualizácie prílohy č. 1 k Zmluve o záložnom práve 
Vám týmto zasielame aktuálny zoznam pohľadávok na zaplatenie a zoznam odberateľských zmlúv, spĺňajúci 
všetky podmienky uvedené v Zmluve o záložnom práve. 

Zoznam odberateľských zmlúv. 
Záložca uzatvoril s nasledovnými odberateľmi tieto odberateľské zmluvy: 

IČO/RČ odberateľ adresa/sídlo názov 
odberateľskej 
zmluvy 

dátum 
uzatvorenia 

novodoplnené 
odberateľské zmluvy 

označte krížikom 
v príslušnom poli 

Zoznam pohľadávok na zaplatenie. 
Záložca týmto predkladá záložnému veriteľovi nasledovný zoznam pohľadávok na zaplatenie: 

IČO/RČ odberateľ variabilný 
symbol 

dátum 
vystavenia 
faktúry 

dátum 
splatnosti 
faktúry 

mena, 
v ktorej 
bola 
faktúra 
vystavená 

faktúra 
vystavená 
v sume s 
DPH 

zostáva 
uhradiť 
(otvorená 
čiastka), 
v mene, 
v ktorej bola 
faktúra 
vystavená 
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