
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
v

sp. zn.: OcU-S-168/2018
č.záznamu: 168/2018-001

Z áp ís v sp is e

V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
infonnáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
11.5.2018 na webovom sídle obce Poproč:

v

Dodatok c. 2 k úverovej zmluve c. 03/019/09, sp. zn.: OcU-Š-168/2018

uzatvorený dňa 10.5.2018

účinnýod: 12.5.2018

zmluvné strany:

1./ Obec Poproc
v

Skolská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským starostom obce

a

2., Prima banka Slovensko a.s.

.V

Hodžovall,01011 Žilina

zastúpená Petrom Megelom, regionákiym riaditeľom pre MaFO

Zorou Fox, fíremným bankárom

Predmet dodatku:

- úprava úroČenia a úprava záverečných ustanovení

VPoproči, dňa 11.5.2018

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním



Prima banka Slovensko, a.s.

Prima Banka<R Hodžovsill OIC1^11 Žiljna lČO:31Si75951lČDPH:SIC2020372541
Obchodný reglster Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 148/L

www.primabanka.sk

Zmluva o Dexia Komunál eurafondy úvere (A) é. 03/019/09
Dodatok č. 2

Prima banka Slovensko, a.s,
.H

Sídlo: Hodžova 11, 010 11 Žilina
IČO: 31 575 951

>

ICDPH:SK2020372541
zapfsaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložk^Läslfi, 14|B/L" " _

-ä ."na^. -^-u-<>

(ďalej len banka) .^T

i'^b^í.'HV uríif/ Pť^^rcic
Klient:

f- I- .Iz ŕ. -t-<rm *m.- tf. -.UIF-U

Obec Poproé DAtum &

Sidlo: Obecný úrad PoproČ, Školská 2,044 24 Poproč
IČO: 00 324639 .r > .H f/T wfm rn- CUl. ľu

(''is/i.- :íizníimu ; ^V í. is':, y".'.iKf.Zastúpený: Ing. Štefan JaMovský, starosta obce
ČÍSIO úftu: SKÓ7 5600 0000 0004 0477 0001 í, *=ťĽ .-mr^ .T ŕUNt A^ MjTi-^tnjr

*

(ďatej len klient) ' !'íríh)h^ .'í'/ftŕl .^/Ľ J

<

">. irw < 'B hK<r n,ir-1 n TTV̂  - ,t >. 4ľ -ir 'wm- ~mŕ -=> u Ti ] Arx. -

uzatvárajú v súlade s § 516 ods. 1 Občianskeho zákonníka tento dodatok k Zmluve o Dexia Komunál eurofondy úvere č. 03/019/09 zo
dňa 09.07.2009, na základe ktorého sa zmluvné strany dohodli na zmene a doplnení nasledovných ustanovení uvedenej zmluvy:

Článokl.
Obsah dodatícu

f.

5. Úroéenle
r.

Dop/ŕfa sa bod 5.10. v naslectovnom znenf: p

5.10. V prípade, že bude v súlade s Úverovou zmluvou stanovená hodnota EURIBORu zápomé aslo, použije sa pre výpočet základnej sadzby
hodnota O (siovom nuia).

15. Záverecné ustanovensa

Dopí/Sa sa bod 15.9. v nas/eítovnom znenf: .

15.9. Banka vydala Všeobecné obchodné podmienky Prima banka Slovensko, a.s. a Obchodné podmienky pre úvery právnickým osobám a
fyziclcým osobám podnikateľom, samosprávam a vlastnikom bytov a nebytových priestorov - Prima banka SÍovensko, a.s. Obe tieto
obchodne Podmienky boli zvenqnene na^b^msídle_ton_ky-_KllentPohTd_zu]e'Je .s?,so.znerím?botí1 ?Fchto ob?odníÍch^odTie^Í
oboznámil a súhlasí s nimi. Obe tíeto obchodné podmienky sú nedeliteľnou súčasťou Úverovej zmluvy a troria časfjej obsahu. To isté
Stl-3__pr5_,ka,žd_ú_,zm.ÍnlJ.ob,ch?dl,n?:h.l:?°d??ienok akaždé ďalši.e obchodné podmienkyktorétíeto obchodné podmienky nahradla.
Odchýlne tíojednania, ktoré sú obsiahnuté v Úverovej zmluve majú prednosť pred znením obchodných podmienok.

ČIánok II.
ZávereČné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmeny vyplÝyajúce z tohto dodatku, vyjadrujú vôru zmluvných strán, nie sú im známe okoinosti, ktoré by
ho robili neplatným a na znak súhlasu pripájajú podpisy osôb oprávnených konať v lch mene.

2. Tento dodatok nadobúda platnasT dňom podpisu oboma zmfuvnými stranaml a účinnosť dňom nasledujúcim po dnl, kedy boto Banke
praukázané zverejnenie tDhto dodatku podľa zákona č. 211/2000 Z. z" a to predložením písomného potvrdenia o zverejnenf, alebo
^Sn.!T-l??-ÍO?,Ík^LOS^n^^.^,^^?^žia_d-^-BÄnJ7'-p_^a^^^

3. Ostatné ustanovenia Úverovej zmluvy ostávajú v plnom rozsahu nezmenené a pre zmluvné strany záväzné.
4. Klient nie je povinný zaplatiť Banke poplatok za vypracovanie tohto Dodatku.

V Košiciach dňa 10.05.2018 V Košidach dňa 10.05.2018v

Prima banka SIovensko, a.s. Kllent: Obec Poproč
peter Megela

,a.pneMsko: Re>0"áÄite(preMaFO Menoa pnez.sko. Ing. št^ ..k,.^Meno

Funkda: Funkcia: starostaobce

Podpis: Podpis:

aFoxMeno a Dri^iďsjto^ r >

=ÍF n ŕ

Funkcia. ''^-4

Podpis:

951/19/0717


