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99017658547
TégistračnÍ číslo

Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 Cp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13130 (dále jen ,,Banka")

a
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pravnIcKa osooa (c]a|e jen ,,meri )
Obchodní firma* l název** Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

Sídlo Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín
IČO 00090352

Zápis v obchodním rejstříku či Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl Pr, vložka 1254
jiné evidenci, včetně spisové
značky:
"ie-ii Klient zapsán v obchodním reistř ku: ""není-li Klient zaDsán v obchodním reistřlku

V P

se dohodli na tomto dodatku č, 2 ke Smlouvě o úvěru ze dne 30.6.2017, reg. č. 99017658547 (dále jen ,,Smlouva").

1. Tímto dodatkem se mění Smlouva takto:

Znění článku 3. Čerpáni, odstavec 3.2 se nahrazuje zněním:

3.2 Klient je oprávněn požádat o poskytnuti Úvěru na základě řádně vyplněné Žádosti nejpozději do 30.6.2020. Pokud
Klient nevyčerpá Úvěr ve lhůtě podle předcházející věty, jeho právo na poskytnuti nevyčerpané části Úvěru zaniká.
V případě, že Banka po uplynuti lhůty podle první věty tohoto článku umožní Klientovi Čerpáni, považuje se Čerpáni za
řádně poskytnuté podle této Smlouvy.

Znění článku 6. Spláceni jistiny a úhrada úroků, odstavec 6.1 a) se nahrazuje zněním:

6.1 a) Klient se zavazuje splatit Bance jistinu Úvěru jednorázově nejpozději do 30.6.2021 způsobem podle článku 6.3
této Smlouvy.

2. Klient a Banka se dohodli, že Klient cena za uzavřeni dodatku se nesjednává.

3.

4.

Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních a každá strana obdrží po jednom vyhotoveni.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavřeni a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv
způsobem dle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Klient Se zavazuje odeslat
dodatek (včetně Smlouvy se všemi případnými předchozími dodatky a dokumenty, které tvoří součást Smlouvy,
pokud už nebyla dřive v registru smluv uveřejněna) k uveřejnění v registru smluv bez prodlení po jeho uzavření.
Klient se dále zavazuje, že Banka obdrží potvrzeni o uveřejnění v registru smluv zasílané správcem registru na e-
mailovou schránku Banky . Banka za tím účelem zašle Klientovi znění tohoto dodatku na
emailovou adresu

Komerční banka, a. s., se sidlem:
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V Hodoníně dne 27.11.2019 V Hodoniněi dne 27.11,2019

Za Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková Komerční banka, a.s.
organizace

vlastnoruční podpis

Jméno:
Funkce:

Osobní údaje zkontroloval(a) dne 27.11.2019

vlastnoručnl podpis

jméno:
Funkce:

vlastnoruční podpis

Jméno:
Funkce:

vlastnoručni podpis zaměstnance Komerční banky, a.s.

Komerční banka, a. s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33 Cp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
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