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Obecrtý árad POPROČ
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere Dátumv

č. 03/010,11 ^- ^-^3Dodatok Č. 3
Podacf* ťfalo číalo aplau:

Prima banka Slovensko, a.s. ^ - ^/2W-Á*

-J?V,

Stílo: Hodžova 11, Žilina, 010 11 Plrí(olfiy7irtty:100:31575951 jVybavuJ.: /^ . ^^ .^L .f.^-...IČDPH:SK2020372541 ...^ň 1*1

Zapfsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka čísio: 148/L
Klient:
Obec Poproč

yr

S[dlo: Obecný úrad PoproČ, Školská 2, 044 24 Poproč
IČO: 00 324 639
Zastúpený: Ing. Štefan Jaklovský, starosta obce

uza^rqu v súlade s § 516 ods- ^l:^ianske^,z^kol1r"líkajt;ento dod,atokk"zmluv^.0 ?exia Komunál eurofondy úvere (B)
C^03/olo/n-zo.dna,..28;03-2011'na 2áklade ktorcho sa zmluvné stranV dohodfi na zmenea ďoplnení'nasÍedovnýS
ustanovení uvedenej zmluvy:

Článok I.
Obsah dodatku

1. Definície a výkladové pravidlá

fíojem Rozhodujúci deň sa úannosťou tohto dodatku meni nasledovne:

Rozhodujúd deň - znamená každy deň^po uplynutí opakujúcej sa 12 mesačnej lehoty odo dňa účinnosti tohto dodatku č. 3
^^j.z.T^ie^..^^??S^?lh^ďlJď_o.^'..f?ričom. P.ri ^' fix?cii "rokovej saďzby'v'súraďes't/mto
Ä^Ä^Ä^ÄÄeÄ^nsnasledujúci pracovný deň v tom

(napr. 30. február), Rozhodujúcim dňom bude posledný pracovný deň pn'slušňého mesiaca;
2. Predmet zmluvy

Bod ôsfo 2.2.1. sa rušía nahrádza nasledovným textom: *

r_

2.2.1. VýškaÚveru: 68842,66 EUR, slovom: šesťdeslatosemtísícosemstoštyridsaťdva eur šesťdesiatšesť
centov.

Bod ôs/o 2.2.3.4. sa rušfa nahrádza nasledovným taxtom: *

2.2.3.4. Klient nie je oprávnený opätovne čerpať už splatenú časť Úveru.

Body čfslo 2.2.4. až2.2.5. vrátane znenia príslušných podbodov sa rušia a nahrádzajú nasfedovným textom: >

r_ /_

2.2.4. Úroéenie Úveru:
2.2.4.1. Druh úrokovej sadzby: Revizibilná
2.2.4.2. Zákiadná sadzbaje hodnota 12 mesačného EURIBOR.
2.2.4.3. Úrokové rozpätie je 2,55 % p.a.
2.2.4.4. CelkováRevizibilná úroková sadzba je hodnota 12 mesaäiého EURIBOR + úrokové rozpätie 2,55 % p.a.
2.2.5. Splácanie Uveru:

r

2.2.5.1. Splátky istiny Úveru: rovnomemé
2'2'5'l-^, ?^!ľS,??S2ÍÍ:^11??-?.čľJŕ5Í.^láS?,_v(?.VSke.5?_8ŕ95 ^u?,s y^nimkou. Poslednej splátky, ktorá bude vo

výške zostatku záväzkov z Úverovej zmluvy. Splátky budú realizované k 24. dňu mesiaca.
2.2.5.1.2. Prvásplátka: 25.03.2013.

2.2.5.2. S^ yúrokOT^^_ ^vi^égeačn^ kM. ^^"^.^^^r^^e^"^^e^^^ ^^'^
Lfverovqzmluvy za úretom real^ácie splátky úrokov aj v pnpade nedostetku peňažných prostriedkovna'účte Klienta;

2.2.5.3. Amortizácia Úveru: 24.03.2023.
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f,
5. Úročenie

Body aslo 5.1. až 5.9. vrätane znenia prís/ušných podbodovsa rusa a nahrádzajú nasledovným textom: *

5.1. SLe^.?"!?^lŕ.zJ?-o-si?^S?_?.e!í.ažn?h prostriedkov platiť Banke úroky vo výške aktuálnej úrokovej sadzby
stanovenej podľa ustanovení Úverovej zmluvy.

^' ^?^'lK?I??^f^^^.BTÍ?^?_č'Í^J?Ji.l^i?S?rTlJchJ?rpa?ia'
^' ^l?.ľJDÍ^-^-^??^lp??íu.plvn^cľ??nlna.?l?ad.e^6p~dň.ovéhoroka^65/3GO'resp-366/3603-
5.4. Zmluvné strany sa dohoďi na úrokovej sadzbe podľa bodu 2.2.4 Úverovej zmluvy.
5'4'1' ^ílľ?.!á.?dn?-^by^ stanovuje,dva pracovnédni pred Rozhodujúcím dňom. Základná sadzba sa pravidelne

prehodnocu]e ^ozhodulúcl deň vhodnote EURIBOR uvedenej vbod-e 2.2.4.2 platnej-dva~p,.covnérdni-preď
Rozhodujúdm dňom.

514"l'l-JanS^?nnf^ii^ ElS^ľFlÍl[&^i^^d,?Í?Í ^dS°^ n5lÍ..h^
.^S^ÄSR^S^>^^S=^5 ^sšŕ,/ťFSi1ÍT^SíSC ?m.^l!!??5 S^u. ur?L?5m^-^.ôvo51u.-.mimori^d.neJ'situ.á?e r?

^^^^^ ^ ^smEm^^^wú?we^s^ p^ "
ľr^^nnl!l5^^v"?^kÍJ^ÍÍ.^ľ^'.S?-?f!ÍOV^T.Í'LhiJ^^ISr?leneJ na dve desatinné mieste-

5.4.2. ^re^odn^tenlzau^d^aMd^^uPUJe^učlnn^vR02h^uJÚade^
5'5' Si!!?.ľ?-fľÍl° ??eÍ^?-Íľ^lT!.iF^OI??ľrLrTler1iťYÚI'o?vu.s:ad?buYzávislosti od vyv°Ja situáde na medzibankovom trhu,

^K^^Ľ^L^^^^- "araten-zmen-"
täiente môffisuvisieťpredo^etkým so zmenouratíngu KHenta stanoveného Bankou,-pmením"zmruvnych'podmienok
Ä TJSekonmS?h"''°dnwwk,s.-W.na,.rizik°^^o^' s^ä

Mslujmzmenuúroko^sadzby^Bankaopr^^^
predmetnú zmenu vprimeranej lehote oznámi Klientovi.

5'6'  LfS>ča^ !!SSÍ ^^Í^^y^ ÍJÍV^!nyľl-ZTen^T-,v5nl?osti'.štnjktúre atebo situácii na medzibankových

"SL^ ffi ^,^ mMacla"UBOR)'J-teJe:JSramená.P'XK^to-^-ŕu^tíiovanú urotovú ^sadzbu fak, ^aby zodpovedala Jg'náMadom vzrtknutym v^slosu7'Uve,ovou"zmíuvou
iä^^^ÍÄ^San^=eranäteh"mitotow. ;7.5-7- ^íf?..T? Íf^.K>^kJE??S??ľ?r"^Li^erového-Y??hu KlientoviPonúknuť inú zmenu spôsobu úročenia. Túto zmenu
^ľi.v n^d^^í?,su,JSää^m^nt^i^sy-ri.^^foT10^jS??:, -k-ŕ^rc^zľ!^;

5-8' I?^thJSn^Sn^J>AST S,^!Í^?,T^J?--^^??ď!!?k'._Íj,l?!-ny_VA? poplatkov požiadať Banku
o prehodnotenie mieryjeho hzika a s tym súvisiace prehodnotenie úrokovej sadzby.

v_

8. Splácanie Úveru, inkaso a započítanie

Body ôs/o 8.1. aí 8.9. vrátane znenia príslušných podbodovsa ruäa a nahrádzajú nasledovným fsxtom
a vypúšťa sa bod 8.10.:

^I^P^eza^z^Šisäáá^lS^k!ÍIb^r^äS?]l(l^ďsoún?d^á^lrÍi^y^t?^'il^eI^íianá v8.1.
8.2. najbližší nasledujúd

pracovný deň.
8.2.1. Posledná splátka istíny Úveru bude vykonaná v deň Amortízáde Úveru.
8-3- vpnpade'.ak deň splátky Llrokov nebude Praa)vnym dňom, splátka úrokov Úveru bude vykonaná v najbližší nasledujúci

pracovný deň.
8.3.1. Posledná splátka úrokov Úveru bude vykonaná v deň Amortizácie Úveru.

^Íl. ^J^]e^^m^J^^P"a^vc^^^^'^^^nÍ^^^Úv^aKsl^l'^^o^^^:^SS^iSS zmenu je
^S^S^K^^S"^ ^odo.S?a m-
 ^w'^epwm'^SUVma^ "lattov ffls^ - "cet uv^ny Banko.pn^^u
platbu je povinný identifikovať podľa požiadaviek Banky.

8.4.2. ^eS^t^S?nurS^La^S^^S^^Sl^?ľ^^fa^?^äÍľl.^^L^ľoŕ^^WÄ wn"M^mBantat^d6äÍd^h^^TÄ
su^splátíty Úveru, Klientje povinný Banke bezodkladne doplatíť zrážku tak, aby Banka obdräaiaäastícu'vzmysie
Úverovej zmluvy.

8.4.3. vpnpade' ž^^ú^,^ie,^^ebu^e^^^financ.ny^prostr[e^kov na,ríad^J uí1rad,L']eS)_s?latnvch,zá,väzkov
zuverovej zmluvy, budú inkasované prostriedky použité na zaplatenie splatných záväzkov Klienta v'nasledovnom
poradf:

S!^^Í^?ilL??.?fŕ/.lť?^,.E^PIa?^,^n^ov^Ych zdôvodu P0ruéenia povinností Klienta, splátky poplatkov,
splatky naakumulovaných úrokov Úveru, splátky istiny Úveru.

8.5. Deň Amortízáde Úveru sa môže meniť v zmysle bodu 8.6 a v zmysle bodu 12.4.3. Úverovej zmluvy.
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8'6- Y ríä?Lr?SiS,?ľÍS?,s^l??LSS? !?ľi!'ľi2e.^lnl^-.ľr^yil^á-?rlTera^, upl'31Xiť dátum.Amortlzáae uveru tak,
abyspln^nrezávazkovtäientezodpovedalodohodnutymalebostanovenÝm
Dátum Amortizáde úveru písomne oznámi Banka Klientovi.

8.6.1. Za^predcasnu_sp[átku sa nepoyažuje splatenie Úvem alebo jeho častí uskutDČnené v lehote 10 dnf pred tEimínom
dohodnutým touto Úverovou zmluvou.

8.6.2. ^ vden PrcdcameJ SPIatl^ nebude mať Klient na učte dostatDk finančných prostriedkov, Banka bude považovať
ÄaSUS^Ä;'Ästa1°~-,^ľte-ez~8.7. ^^a,Ä^fatetqlÄzm^.Ä?r"natet^ ^
S^^^lÄ°^wk PSm^M!JSSOál^lneM^ ^^ ^
vldadc^chprodul^ch)KHentaktDrémuvediea^^^^^^
^!atI???-v^?-°-T?y?_poh?"dá.'íok; ° takvchto úkonoch je Banka povinná bezodkladne informovať Klienta.

8.7.1. Pre^cely_započítania pohľadávok vcudzej mene sa'použije kurz Banky devíza- nákup platný'vdeň vykonania
započftania.

8-8- !?.S?LC?ŕ'?ďlÍ?a-ÍU Í,=i-nSU f!??Í^lk?vzo.vseuc/Eh J^ho účtov/ ktoré mu vedie alebo bude viesť (t. j. Banka je
^^^,KSa),towÄe.Ba^Wnwata.res^°^^^^^-
^lK5te^m^^b^S,a^?n^^-uíteuvedenomvMnku::^'T^-v
nebude maťdcstatok Pľostriedkov/ ktore by mohli slúžiť na vyrDvnanje jeho splatných záväzkovvoči Banke:

89 I?^iJ^r^^nhTJn^nKpi^tif^La^l^^?k^!aí^^<J??S^-^ľSe-^S^^ Íepodm.nenép^otenf.podmienok poskytnuUa Úveru bankou. V prípade povolenia od.adusptícan.'^'bude
táto zmena ríešená fómiou dodatku k Úverovej zmluve.

12. Sankde

Body ás/o 12.1. až 12.2. vrátane znenia prísfušnyäi podbodov sa rusa a nahrádzajú nasledovným textom. F

12.1. Všeobecné ustanovenia

12-1'1'y"ľ^Í^.Í^ľLľ^i J??,rúkol^elS_5.Íeho J)o^nností Podraclanku 10- te]to Úverovej zmluvy a ani po
Prcdchadzajucom upozomení Banky v dodatočnej Bankou stanovenej lehote nevykona nápravu aÍebo"takáto niprava
niejemožná:

1211m^äýEI^I>R"^ú^mré^^äfcd^b55%^.ÍnÍ2e^M^%IÍV^BO^^n^to^n^^^p^Md%u
a., prjčom zvýšenie sa nedotýka ustanovení o sankaiých úrokoch;

l^l^ V p^^egakp^^ol^s^i^^ ^ ^aižen?Sá^m5?'ň^m^ju^|^verove3 zmluvy' môže Banka:
12.1.2.2^ Bankajeopráynena požadovať od Klienta poskytnutíe alebo rozšírenie zabezpeČenia.
^. ^Ä^Ä^Ä'ÄSÄ Ŝadzobníka poplatkov, ktor/ je platný

v deň zaslania upomienky.
12.2. Omeškanie

f

12-2'1- SSS^Ät^ÄÄľ2'2'4'w zmluvy a súcasne sa
12.2.2. Podm ATlorti2acie uveru ale^Fmpo^d^anomP[^časn^'_spllat^nluvem,zoďŕl'any,Banky Prináležf Banke za včas

ÄÄ^ÄÄÄ w Mdzby V-2A -
12.2.3. NezaPlatené úroky sa sankčne spoplatňujú sadzbou 20,00 % p. a.., platnou v prvý deň omeškania, a to až do doby ich

zaplatenia.
12.2.4. Banka si vyhradzuJe Pravo meniť vgku úroku z omeškania uvedeného v bodoch 12.2.1. a 12.2.2., ako aj sankčného

poplatku uvedeného v bode 12.2.3. Úverovej zmluvy.
12.2.4.LJianka_o úprave v^ky úrokov z omeškania alebo "sankčného poplatku Klienta upovedomf minimálne 5 pracovných dní

pred účinnosťou úpravy.

ČlánokII.
Záverečné ustanovenia

^i^n?Rľ^%^!fllf^Íi^^Tf?n^51^ľice<"zriSltS.-.[?S?l!i!,i^J',^kJF-TJU^ ?-.??(!^!?"?^LTJU^fb??v1.

WOT,m w^"m,SMÄl^dnMZ".stran-n  - - - ^"osŕk^-by
ho robili neplatným a na znak súhlasu pripájajú podpisy osôb oprávnených konať v ich mene

2. lIS?h^^^a^?kSa^t^a?nňfn^ t^ ^^ľar^[U^Í^^^TÍ^nú^iSTSť-^
!^Ltoto-BankLpreutone-were]nenietoh.tododatku P°dra .zákona č-2n/2000 z:z" a to Predložením~P'somneho
p°tvrderaa"verel] n^tebozvere)nením tohto dodatku v °^"°'" "estniku na základe zladosBBanky, po^toho
ktore z týchto skutočností nastane skôr.

3- °S?Í .us?-n^ver"a__?mluvy ODexia Komunál eurofondy uvere (B) č. 03/010/11 zo dňa 28.03.2011
ostávajú v plnom rozsahu nezmenené a pre zmluvné strany záväzné.
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^' S?S Íd.a-to-k.Í_^h??^J Y_tt?ch ori9i"ál"ych exemplároch, z ktor/chiBanka obdríí dva a Klient jeden rovnopis.
5. "ie^ejej^zap^ Banke poplatok za vypracovanle Dodatku -c. 3 k Zmluve .Dexia K.munal- eur.ňndy

úvere (B) č. 03/010/11.

VKoŠiciach, cňa 21.03.2013 VKošidach, dňa 21.03.2013

Prima banka Slovensko, a.s. Obec Poproé
Meno a priezvisko: Meno a priezvisko: Ing. Štefan Jaklovský
Funkda: Funkda: starosta obce

Podpis: Podpis:

Meno a priezvisko:

Funkcia:

Podpis:

wPeČiatka: Pečiatka:
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