
Zmluva č 0349/22/08656 -Dodatok č. 1 

Československá obchodn á banka, a.s. 
so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava 
IČO 36 854 140 
zapísaná v obchodnom registn Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č 4314/B 
( ďaleJ len „Banka") 
ktorú zastupujú 

kontaktné miesto 
adresa 

a 

Obe c Skalité 

Ing Peter Horvát 
Ing Vratislava Adamicová 
SME pobočka Žilma 
Jána Mtlca 780/14, 010 01 Žilma 

so sídlom Skalité 598, 023 14 Skahté 
IČO 00 314 285 
( ďaleJ len "Klieni") 
ktorého zastupuje PaedDr Jozef Cech, starosta obce 

(Banka a Khent spoločne ďaleJ tiež „Zmluvné strany") uzav1eraJÚ tento 

Dod atokč. 1 
k Zmluve o účelovom úvere č. 0349/22/08656 

( ďaleJ len „Dodatok") 

strana 1. 

Za účelom aktuálneJ úpravy vzájomných závazkových vzťahov Zmluvných strán vzmknutých na 
základe a v súvislosti so Zmluvou o účelovom úvere č 0349/22/08656 zo dňa 31 03 2022 (ďaleJ len 
„Zmluva") sa Zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách ustanovení Zmluvy 

I. 
Príloha Dodatku - ,,Príloha č 1 - Vyhláseme klienta Československej obchodnej banky, a s " 
predstavuje aktuálne zneme Prílohy č 1 Zmluvy 

Príloha Dodatku - ,,Príloha č 2 - Predkladame Dokumentov" predstavuje aktuálne zneme Prílohy č 2 
Zmluvy 

II. 
1) Ostatné ustanovema Zmluvy sa nemema a zostávaJÚ v plnom rozsahu v platnosti
2) Dodatok nadobúda platnosť a účmnosť dt'íom Jeho podpisu Zmluvnými stranami V prípade

neplatnosti alebo neúčmnost1 Jednotlivých ustanovení Dodatku nebudú dotknuté Jeho ostatné
ustanovema

3) Pokiaľ bol tento Dodatok vyhotovený v hstmneJ podobe, bol vyhotovený v dvoch rovnopisoch,
z ktorých Jeden prevezme Klient a Jeden Banka Všetky rovnopisy Dodatku maJú právnu silu
ongmálu Pokiaľ bol tento Dodatok vyhotovený v elektromckeJ podobe, bol vyhotovený v 1
rovnopise, ktorý bude každej zo Zmluvných strán elektromcky doručený po podpise všetkými
Zmluvnými stranami

Československá obchodná banka, a s. Obec Skahté 



Zmluva č. 0349/22/08656 - Dodatok č. t strana 2. 

4) Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že po prerokovaní Dodatku sa zhodli na jeho
obsahu vo všetkých bodoch a uzavierajú Dodatok na základe svojej slobodnej a vážnej vôle.

Prílohy: 
,,Príloha č. 1 - Vyhlásenie klienta Československej obchodnej banky, a.s." 
,,Príloha č. 2 - Predkladanie Dokumentov" 

3 O. 08. 2022 
V Žiline, dt'ía . . ................ . 

Československá obchodná banka, a.s. 

ľ9:JJO/ 
v 3 O. 08. 2022 V .............. ........... , dna .. ..................... . 

Obec Skalité 

PeadDr. Jozef Cech, starosta obce 

Klient 

Obec Skalité 



Klient 

Obec Skalité 
so sídlom: 
IČO· 

023 14, Skahté 598 
00314285 

zapísaný v obchodnom registri vedenom 

Vyhlásenie klienta Československej obchodnej banky, a. s. 
(ďalej len „Vyhlásenie klienta ČSOB") 

súdom , oddiel Sro , vložka č. 

Obec bola založená v roku 1990 zákonom č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení, spôsob zriadema- zo zákona č. 369/1990 Zb. 

( ďalej len "Klient") 
zastúpený: PaedDr. Jozef Cech, starosta obce Skalité 

vyhlasuje, že * 
1) O je právnickou osobou exístujúcou podľa práva Slovenskej republiky riadne zapísanou v obchodnom registri, že predložil Banke aktuálny výpis z obchod.ného

registra príslušného súdu a doložil Banke všetky prípadné skutočnostt doteraz nezapísané v obchodnom registri;
Oje právnickou osobou existujúcou podľa práva Slovenskej republiky ako ····-···· 
Oje fyzickou osobou podnilcaJúcou na základe živnostenského oprávnema zapísanou v obchodnom registri, že predložil Banke aktuálny výpis z obchodného registra
príslušného súdu a doložil Banke všetky prípadné skutočnosti doteraz nezapísané v obchodnom registri;
O je fyzickou osobou podnikajúcou na základe živnostenského oprávnerua a predložil Banke toto oprávneníe;
!ZJ je právmckou osobou existujúcou podľa práva Slovenskej republiky ako obec ....... .
O íné (špecifikovať)

2) nemá osobitný vzťah k Československej obchodnej banke, a s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava podľa príslušných ustanovení§ 35 zákona č. 483/200 l Z.z. o bankách v
platnom znení a ž.e údaje poskytnuté Banke o tejto skutočností sú pravdivé a úplné;

3) nemá žiadne závázky po lehote splatnosti voči svojun venteľom, štátu, pňpadne iným subjektom, ktoré by mali negatŕvrry vplyv na schopnosť Klienta uhrádzať jeho
P.. 

• • . . • - • ·--· • • - • 
. --- - - . . - . ·- .... - -·---....

1 Identifikácia veriteľa 
Obchodná spoločnosť/meno a priezviskoľmé označenie 

veritel'a 

nemá 

-..

IČOIR.Č 
Výška záväzku po splatnosti 

celkom (v EUR) 
Doba omesKania 

4) nie Je ma známe, že by proti nemu bolo vedené alebo mu hrozilo súdne, rozhodcovské alebo iné konanie, ktorého výsledok by mohol negatívne ovplyvniť jeho finančnú
•) Krihlom oznaélľ vhodný text, prip dophuf bhžšiu Šj)=:Ul<ácin 
•*) Netylra sa FOP 
V pnpade negat,vneho stanoviska sa uvedie - rue, nemám. 11,e su, apod 

�\ 
� 
t\ 

� 
I 

� 



a majetkovú siruác1u alebo mohol mať negatívny vplyv na Jeho schopnosť uhrádzať platobné závazky vyplývaJuce zo Zmluvy a nie je mu známe, že by takéto koname 
bolo vedené alebo hrozi1o voči tretím osobam, ktoré zabezpečujú pohľadávky Banky voč1 Klientovi, alebo voči tretím osobám, za ktoré poskytol Klient akékoľvek 
za: 

- . . . - . - . . --- - " -- --- -- --- -
Identifikácia protistrany 

.. 

Obchodná spoločnost'/meno a pr�ko/íné označenie 
protistrany/lCO/RC 

nie je mu známe 

---� 
Konanie začaté/hrozí Druh konania 
voči Klientovi/tretej Celková výška čiastky, ktorá súdne/rozhodcovské/konkurzné/iné 

osobe (uviesť) Je predmetom sporu (v EUR) (uviesť aké) 

5) neposkytol žiadne zabezpečenie za láYazky tretích osôb (vrátane notárskej zápisruce a blankozmenky) a jeho majetok nie Je zaťažený záložnými právami ani ínýnnv . . , - . . - . . 
� . - ... ..,_._ - �- .. ' w� -'tJ - - - - -

Druh zabezpečenia či práva (Záložné Dlžník (obchodná 
..,. ____ - w ... • . - -.. - - ·-

Záložný veriteľ ( obchodná Výška Splatnosť 
právo, Vecné bremeno, Vyhlásenie spoločnosť/meno 

a priezvisko/lČO/RČ) 
spoločnosf/!?1eno v Záloh zabezpečovanej zabezpečovanej 

ručiteľa, Blankozmenka, Notárska 
záo.isnica s exekučným btulom, iné) 

neposkytol 

6) m - - --- --- - - - - --- --- ' - ---- -- - ------ ---- ----- ----- - .
Obchodná spoločnost' 

Materská škola, ústredie 632, Skalité 
Základná škola s materskou školou, Kudlov 78J, Skalité 

7) 

Obec Skalité - prevádzkáreň, príspevková orgamzácia 

- - - - ------ . - - - · -- ... - - - - -

Obchodná spoločnosť/meno a oriezvisko 
nemá 

•) Knžikom označiť vhodný text, pnp. dopbnť ohžšm špecrtikáciu 
.. ) Nety1ta sa FQP 
V pnpade ncgallvneho -o=ka sa uv.:che-nie, nemam, ruc su. apod 

- - .

a priezvisko/ICO/RC) pohľadávky (v pohl'adávky 
EUR) fMIVIUL.Pffl,l\ 

---- ------------------ ------.--- ---- ----·- --- --------

37911864 

37812386 

35996111 

--- . - . ---- ,--

IČO 

- - -
ICO/RČ 

- - -

100 
100 
100 

Výška uodielu v% 

Vvška podielu v % 
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7) 
Obchodná sooločnosť/meno a oriezvísko 

nemá 

-- - ·- �- -- -

IČO/RČ 
-- - --

Výška nndielu v% 

8) •*jeho hlavni spoločníci uvedení v bode 1) tohto Vyhlásenia klienta ČSOB maJli majetkový podiel vyšš1 ako 10% na z.ákladnorn unaní alebo disponujú viac ako 10%
P.Odie1om na hlasovacích právach v nasledu1úcich tretích osobách
---

nemá 

9) m -

nemá 

·-

Obchodná spoločnost'/meno 
a priezvisko spoločníkov 

., 
- -

Obchodná spoločnosť / Meno a priezvisko 

Tretia osoba, v ktorej majú podiet 

Obcb.odná IČO 
Výška podielu v % 

spoločnosť 

- ---·., -
IČO/RČ Tvorí koncern/netvorí Klient je ovládanou/ 

koncern ovláda.iúcon osobou 

pričom mu nie sú známe skutočnosti. alebo okolnosti, ktoré by získanie takéhoto vzťahu k ďalším subjektom mali alebo mohli vyvolať 

10) UZR' - · kuíh ledu" . ' ,barm 
obchodná spoločnosť/meno a IČO/RČ Klient uzatvoril ovládacin zmluvu / Klient je ovládanou/ ovládajúcou 

priezvisko zmluvu o prevode zisku osobou 
neuzavrel 

-

-

-

11) má povinnosť urobiť (poprípade urobil) ponu1.'ll na prevzatie cenných papierov v zmysle ustanovení Zákona o cenných papieroch a/ alebo poilllku na odkúpeme
•) Kmikom označí!' vhodny te,ct, pnp doplmf bl1ŽŠIII špecifil:äcro 3 .. )NetykasaFOP 
V pripade negativncbo stanoV?Ska sa uvecbc-ruc, nemám. rue su. apod 



C . h Zák1 -- . ·r ·r - -· -.---- ----
obchodná snoločnost' IČO 

nemá 

12) •• jednothví členovia štatutárnych orgánov, dozornej rady alebo osoby, ktoré sa podieľajú na riadení Klienta mak než ako členovia štatutárneho orgánu alebo dozorneJ
rady, sú súčasne členmi štatutárnych organov, dozornej rady alebo osobami, ktoré sa podieľajú na nadeni inak než ako členovia štatutárneho orgánu alebo dozorneJ rady,
nasledujúcich tretích osôb

Meno a oriezvisko, funkcia RC Názov spoločnosti tretej osoby 
nemá 

13) (Právnické osoby)
nie je zmluV11ou stranou a nepodieľa sa na žiadnej obchodnej či finančnej tnmsakcu s:
i) fyzickými osobami, ktore sa pnamo ČI nepriamo podieľajú na vedení a nadení Klienta, a/alebo
ti) fyzickými osobami blízkymi osobám uvedeným pod písm. i), a/alebo

IČO tretei osoby 

iri) právruckým1 osobami, u ktorých osoby uvedené pod písm. i) a ri) maJú majetkový podiel väčší ako 1 % na základnom imaní s výnimkou:
(FJZické osoby - podnikatelia)
nie je zmluvnou stranou a nepodieľa sa na žiadnej obchodnej či fmančnej transakcii s.
i) fyzickými osobami blízkymi Klientovi, a/alebo
ii) právnickými osobami, u ktorých Klient alebo osoby blízke Klientovi ma3ú. majetkový podiel vačší ako 1 % na základnom imaní s výnimkou:

Obchodn.á snoločnosť/meno a oríezvisko ICO/RC 
nemá 

14) uzavrel zmluvu o tichom oločenstve v zm sle 6 73 a nasl. Obchodného zákonníka iba s nasledu' úc1m1 tr�timí osobann:
obchodná spoločnosť ICO 

neuzavrel 

•) Knžikom označiť vllodny text, pnp doplruť bli8iu špcctfikacu 
.. ) Netyka saFOP 
V pnpade acg,itrvacho slazzovrska. .sa uvedie -we, nemám, nie su, apod 

Popis transakcie 

4 



15) poskytol finančné, tovarové alebo iné úvery alebo pôžičky (okrem kratkodobých obchodných úverov vyplývajúcich zbežných dodávok tovaru alebo slUŽleb vrámci
� . . - ·-· 

. . . . . .. -- . . . . - - -- . . . - JU • -- -�- - . ----

Typ úveru/pôžičky 

neooskvtli 

16) za

nemá 

• ---·A- ""._ __ . --·

Typ zabezpečenia 

Poskvtnuté komu: 
Obchodná spoločnost' / 

1 IČO/RČ Meno a priezvisko 

- .,., _______ �....-- .. .-.- -,--- .,.,.__ ----

Poskytnuté kým: 
Obchodná spoločnost' / 

Meno a priezvisko 
IČO/RČ 

17) n ;;wé:l U'w\.Y VC•U.t.tlC 'V lll.Y"wll UQl..U\..Q.\.tll mu. UCUaL.ll.V�U U.JLQ.VV�ll i) v Vlll.U.lA.UU U\.,LVV 

Banka/peňažnv ústav
VÚB, a.s.
VÚB,a.s 
VUB as. 
VÚB, a. s. 
VÚB,a s. 
VÚB ,a.s. 

Výška úveru/pôžičky celkom 
(v EUR} 

Výška záväzku celkom (v EUR) 

číslo účtu v tvare IBAN 
SK95 0200 0000 0000 1152 2322 
SK23 0200 0000 0016 0065 0853 
SK.76 0200 00116900 1152 2322 
SK35 0200 OOO I 2300 1152 2322 
SK54 0200 0000 0022 5640 0656 
SK23 0200 0000 0026 &326 1451 

Konečná splatnosť 
(MMRRRR) 

-

Ukončenie platnosti 
(MMRRRR) 

-

1 &) nečerpá úvery, pôžičky, lízingy, am finančné výpomoci od iných bänk alebo peňažných ústavov ani mých subjektov, s výnimkou úverov, pôžičiek, lízingov a finančných 
vvoomoc1: 

Druh pôžíčky/úveru/rmančnej Poskvtnuté kým: 
výpomoci Názov spoločnosti/ meno 

a priezvisko 
Návratná finančná VÝDomoc Ministerstvo financií SR 
Investičný ú.ver IŠFRB 

-.) Knžikom oznaeiľ vbodny text, pnp doplruľ bllžšm šp=fi!;ac,n 
••) Netyh.sa FOP 
V pnpade negativneho SW10V1Ska sa uvedie -me, nem am, niesu, apod 

IČO/RČ 

00151742 
31749542 

Výška limitu / aktuálne Splatnosť poskytnutého 
čerpaná čiastka pre ÚU úveru/pôžičky/finančnej 

(-vEUR) výpomoci (MMRRRR) 
124449,00 10/2027 
170 455,23 30 rokov - od 2006 

5 



lnvestlčn\i úver ŠFRB 31749542 157 893.,.22 30 rok.ov - od 2007 
Investičný úver ŠFRB 31749542 157 893,22 30 rokov - od 2007 
Investičný úver ŠFRB 31749542 180 118,4$ 30 rokov - od 2008 
Investičný úver ŠFRB 31749542 1&0 118,4& 30 rokov - od 2008 
Investičný úver ŠFRB 31749542 315 609,41 30 rok.ov- od2013 
Investrčný úver ŠFRB 31749542 nečerpané 30 rokov- od2021 
lnvestJ.čný úver ŠFRB 31749542 nečerpané 30 rokov - ad 2021 

19/' celková angažovanosť skupmy s klíentom hospodársky spojených osôb v rámC1 K.BC skupiny je vyššia ako 1 mtl. EUR (vrátane požadovanej angllŽOvaností) rue 

Klient vyhlasuJe, že údaje uvedené v tomto Vyhlásení klienta ČSOB sú pravdwé, aktuálne a úplné 
Klient sa zavazuJe, že bude Banku mfonnovať písomnou formou neodkladne, najneskoršíe však do 14 dní od ich vzníku o tom, že došlo k .zmenám skutočností uvedených 
v tomto Vyhlásení klienta ČSOB. 

V Čadci dňa 05 08.2022 

*) Krížikom o:maM' vhodný te,ct, pnp doplniť bh:ž!rn �tilcicm. 
•"') Ne!yki s:ťrOP 
V prípade negatn>11oho mnovisk:a s,, 11vcd1c - me, neniáni, rue su, apod. 

Klient 
Overenie podpISu/totožn.ost!: 

,:::'J;Y,z, / /01.,,.1,é_. Puaťa a ... t-ctléovaLe; kiul;v L ... __ p,,,,.�apLct �/'?listinu·-
... . __ ,,:;--CÝ.z;...-. ... v� ....... é?-c?:2 .. .

· 
v ... �?'�1-!07i1n(/ ... 5-':-�

( ok, iílrlu p,•ó,itJ..,. ()[]) /Jm/171,. / •� :; � - � // ( ��i·i 
.-::' K

"-v
� > f 

ú �
'\/

�

��-?� 
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§ 35

(1) Banka a pobočka zahramčneJ banky nesmú vykonávať s osobami, ktoré k mm majú. osobitný vzťah, obchody, ktoré vzhľadom na svoJu povahu, účel alebo riziko by sa
nevykonah s ostatným1 klientmi. Banka a poboc"ka zahnm1čneJ banky sú povinné pred uzavretím a vykonaním takého obchodu prevenf, či osoba, s ktorou takýto obchod
vykonávajú, k nim nemá osobitný vzťah. táto osoba je povinná posky1núť banke a pobočke zahraníčnej banky pravdivé informácie, ktoré banka a pobočka zahraničneJ banky
potrebujú na účel tohto p revererua. Banka a pobočka zahramčnej bank')' sú povinné pravdivosť poskytnutých údajov písomne z.abezpečxť v zmluve o rumi poskytnutej záruke
alebo o vk lade podľa § 5 písm a) sankciou neplatnosti uzavretia tejto zmluvy a v zmluve o úvere podľa§ 5 písm. b) sankciou okamžitej splatnosti. celej dlžnej sumy ku dňu,
keď sa banka alebo pobočka zahraničnej banky dozvedela o nepravdtvosti týchto údajov, vrátane splatnosti úrokov za celú dohodnutú dobu úveru

(2) Banka a pobočka zahraničnej banky poskytujú osobám podľa odseku 1 úvery alebo z.áru1cy, len ak o tom jednomyseľne rozhodne štatutárny orgán banky alebo vedúci
pobočky zahraničnej banky na základe písomného rozboru príslušného obchodu a finančnej S1tnácie žiadateľa. Z rozhodovania je vylúčená osoba, 1.1:oreJ sa rozhodnutie týka.

(3) Do 30 dni po uplynutí kalendárneho roka je každá osoba uvedená v odseku4 písm a), b), c) a f) a odseku. 5 písm. a), b), c) a f) povinná písomne oznámifbanke alebo 
pobočke zahraničnej banky všetky ínformác1e potrebné na Zistenie ďalších osôb, ktoré na základe vzťahu k oznamovateľovi majú k banke alebo k pobočke zahraničnej banky 
osobitný vzťah. Tak.to získané mformácie sú banka a pobočka zahramčnej banky povinné spracovať do prehľadu osôb s osobitným vzťahom k nej a na požiadaníe odovzdať 
Národn.aj banke Slovenska a Fondu ochrany vkladov na účely podľa osobitného predp1su. 32) Opatreme, 23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v 
zbierke zákonov, ustanoví náležitosti tohto oznámenia 

(4) Za osoby, ktoré majú osobrtný vzťah k banke, sa na účely tohto :za1cona považuJÚ

a) členoVJa štatutárneho organu banky, vedúci zamestnancí banky, ďalší zamestnanci banky určení stanovami banky a prokunsta banky,
b) členovmdozomeJ rady banky,
c) osoby, ktoré majú kontrolu nad bankou, členovra štatutárnych orgánov takýchto právnických osôb a vedúe1 zamestnanci takýchto právnických osôb,

d) osoby blízke 30) členom štatutárneho orgánu banky, dozornej rady banky, vedúclIIl zamestnancom banky a1ebo fyzickým osobám, ktoré maju 'kontrolu nad bankou,
e) právnické osoby, na ktorých ruektoré z osôb uvedoných v písmenách a), b ), c) alebo d) majú kvalifikovanú účasť,
f) akcionári, ktorí majú kvalifikovanú účasť na banke, a akákoľvek právmcká osoba, ktorá Je pod ich kontrolou alebo ktorá má nad nim.1 kontrolu,
g) právnické osoby pod kontrolou banky,
h) členovia Bankovej rady Národnej banky Slovenska,

i) audítor alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva v mene audítorskej spoločnosti audítorskú činnosť v banke,
j) člen štatutárneho orgánu inej banky a vedúci pobočky zahraničnej banky,
k) počas nútenej správy správca banky, :zástupca správcu a pnbraný odborný poradca,
l) jaj hypotekárny správca a zástupca Jaj hypotekárneho správcu,
m) osoby, ktoré majú uzavretý právny vzťah s bankou, ktorý môže V1esť k vzniku kvalifikovane.i účastl na banke.

(5) Za osoby, ktoré m;yú osobitný vzťah k pobočke zahraničnej banky, sa na účely tohto z.ák:ona považuJú

a) vedúci pobočky zahraničnej banky) 

b) členovia štatutárneho orgánu alebo dozornej rady zahraničnej banky,
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c) osoby, ktoré maju kontrolu nad zahramčnou bankou, členoVJa štatutárnych orgánov takýchto právnických osôb,
d) osoby blízke 30) osobám uvedenym v písmene a) alebo b) alebo fyz:ickým osobám, ktoré majú kontrolu nad zahraničnou bankou,
e) právnické osoby, na ktorých niektoré z osôb uvedených v písmenách a), b), c) alebo Q) maJú kvalifikovanú účasť,
f) akcionári, ktori maJú kvalúikovanú účasť na zahraníčneJ banke, a akákoľvek práYlllcká osoba, ktorá je pod tch kontrolou alebo ktorá má nad lllill1 kontrolu,
g) právnické osoby pod kontrolou zahraničnej banky,
h) členovia Bankove_i rady Národnej banky Slovenska,
i) audfäJr alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva v mene auditorskeJ spoločnosu audítorskú činnosť v pobočke zahraničneJ banky,
J) vedúci mej pobočky zahramčnej banky a člen štatutárneho orgánu banky,
k) JCJ hypotekárny spravca a zástupca JeJ hypotekárneho správcu.

23) § 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z.z. o Zbierke zakonov SlovenskeJ repubfil."Y v znení zákona č. 44/1998 Z.z.

30) § 116 Občianskeho zákonníka.

32) Zákon Národnej rady Slovenske; repubbky č. 118/1996 Z,z. a ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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Zmluva č. 0349/22/08656- Dodatok č. I - Prílohy 

Príloha č 2 

Predkladanie Dokumentov 

Kltent sa zavazuje v zmysle bodu 15, písm f) ÚOP, pravidelne predkladať 

• ročne, najneskôr do 60. dňa príslušného kalendárneho roka
súvahu podľa platných účtovných predpisov 
výkaz ziskov a strát podľa platných účtovných predpisov 
finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 1-12 
finančný výkaz o dlhových nástrojoch a vybraných závazkoch FIN 5-04 
finančný výkaz o bankových účtoch a závazkoch obcí, vyšších územných celkov a mm1 
znadených rozpočtových organizácií FIN 6-04 

• ročne, najneskôr do 31.07. príslušného kalendárneho roka
záverečný účet mesta 
správu audítora 

• najneskôr do 35 dní od schválema v zastupiteľstve
rozpočet pre nasledujúce rozpočtové obdobie 
zmeny v schválených rozpočtoch 

• na požiadame Banky do 1 O dní
ďalšie doklady súvisiace s finančnou s1tuác10u Kltenta, naJma predklada111e výkazov 
mformujúc1ch o stave a štruktúre dlhu a závazkoch klienta, ktoré sú potrebné pre 
výpočet zákonnej zadlženostt, resp zavedema ozdravného režimu/nútenej správy 
časovú štruktúru pohľadávok 

Československá obchodná banka, a s Obec Skahté 




