
DODATOKč.8

k Zmluve o uskutočňovani finančných operácií súvisiacich s použitím
prostriedkov Státneho fondu rozvoja bývania

Zmluvné strany:

Štátna pokladnica
Radlinského 32, P. O. Box 13, 810 05 Bratislava 15
IČO: 36065340
DIČ:2021706544
zastúpená: RNDr. Dušanom Jurčákom, riaditeľom Štátnej pokladnice
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000001494/8180
(ďalej len "pokladnica")

a

OTP Banka Slovensko, a.s.
Štúrova 5,813 54 Bratislava
IČO: 31318916
DPH: SK2020411074
zastúpená: Ing. Zitou Zemkovou, predsedníčkou predstavenstva a generálnou riaditeľkou

Ing. Rastislavom Matejskom, členom predstavenstva a zást. generálnej riaditeľky
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave l, Oddiel: Sa, vložka č.3351B
(ďalej len "banka")

a

Štátny fond rozvoja bývania
Lamačská cesta 8,83304 Bratislava 37
IČO: 31749542
DIČ:2020823200
zastúpený: Ing. Ľubomírom Bošanským, riaditeľom Štátneho fondu rozvoja bývania
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000003561/8180
(ďalej len "fond")

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v súlade s Článkom VII ods. 5 Zmluvy o
uskutočňovaní finančných operácií súvisiacich s použitím prostriedkov Štátneho fondu
rozvoja bývania, uzatvorenej medzi Štátnou pokladnicou, OTP Bankou Slovensko, a.s. a
Štátnym fondom rozvoja bývania dňa 20.12.2007, v znení Dodatku č. 1, zo dňa 10.11.2008,
Dodatku Č. 2 zo dňa 29.12.2008, Dodatku Č. 3 zo dňa 21.8.2009, Dodatku Č. 4 zo dňa
1.2.2010, Dodatok Č. 5 zo dňa 1O.3.20Ii Dodatoku Č. 6 zo dňa 29.4.2011 a Dodatoku Č. 7 zo
dňa 28.7.2011 (d'alej len "zmluva"), uzatvárajú tento Dodatok č. 8, ktorý mení a doplňa
zmluvu nasledovne:
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Článok II
Povinnosti banky

V článku II odsek 4 znie takto:

,,4. Úročiť prostriedky na účtoch uvedených v Článku I ods. 2 písm. c) až i) a písm. l) až u)
úrokovou sadzbou vo výške 1,25 % p.a .. Výška úrokovej sadzby môže byť zmluvnými
stranami prehodnocovaná priebežne, pričom v prípade zmeny referenčnej sadzby ECB
v priebehu predchádzajúceho mesiaca bude úroková sadzba na základe dohody zmluvných
strán k prvému dňu nasledovného mesiaca vždy aktualizovaná."

Článok VII
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy v znení neskorších dodatkov, ktoré me sú dotknuté
ustanoveniami tohto dodatku, zostávajú bez zmevy.

2. Tento Dodatok Č. 8 bol vyhotovený v šiestich exemplároch, z ktorých každý má právnu
záväznosť originálu. Každá zo zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia.

3. Tento Dodatok Č. 8 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť
dňom 1. decembra 2011.

V Bratislave, dňa 10.11.2011
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Ing. Ľubomír Bošanský
riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania
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