
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproé, Skolská 2, 044 24 Poproé
v

sp. zn.: OcU-S-165/2018
č.záznamu: 165/2018-003

Z ápis v spis 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 infonnácií) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestaanec obce Poproč zverejnila dňa
3.7.2018 na webovom sídle obce Poproč:

Dodatokc.lkZmluve sp.zn.: OcU-Š-165/2018, c. záznamu: 165/2018-002

uzatvorený dňa 29.6.2018

účinný od: 4.7.2018

zmluvné strany:

1./ObecPoproč
v

Skolská2,04424Poproč

zastúpená Ing. Štefanom Jaklovským, starostom obce

a

2,, Prima banka Slovensko a.s.

v_

Hodžovall,01011 ŽÍlina

zastúpená Beátou Tamovskou, region. riaditeľkou pre municipálny
a firemný obchod
Zorou Fox, firemnou bankárkou

Predmet dodatku č.l:

úprava splátok istiny

VPoproči, dňa 3.7.2018

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovam'm



Prima Banka<Q Hodzovan^lZUin^ IČO: 3157595UČ DPH: SK20203^54Í
Prima banka Slovensko, a.s.

Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 148/L
www.primabanka.sk

Zmluva o termínovanom úvere č. 03/002/18
Dodatok Č. 1

Prima banka Slovensko, a.s,
Sidlo: Hodžova 11,010' 11 Žilina
100:31575951
IČ DPH: SK2020372541
zapfsaná vObchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L
(ďalej len banka)

Klient:
Obec Poproí
Stílo:_0becný úrad Poproí, Školská 2,044 24 Poproč
100:00324639
Zastúpený: Ing. étefan Jaklovský, starosta obce
ČÍ510 iiftu: SKÓ7 56000000 0004 0477 0001
(ďalej len klient)

l;ffl^rajú^súlaÍ.,SJ.516.0ds-_l_občianskeho zákonníka tento dodatok kzmluve otermfnovanom úvere č. 03/002/18 zo dňa
10.05.2018, na základe ktorého sa zmluvné strany dohodli na zmene a doplnení nasledovných ustanovení uvedenej zmluvy:

Článok X.
Obsah dodatku

1. Predmet zmluvy o úvere a záldadné podmíenky

Bod 1.3.6.1. sa ruä'a na/y^&s naslecfóvnym textom:
l'3'6'l'ä^Sľ'^^,S^^"ľJ^?o^-r"^ď^.m-f-Y_mera.íl?yStls^tkachTO v^ške,1 ^?1/02 EUR'_sv^nimkou Poslednej

splátky, ktora bude vo výške zostatku úveru. Splátfcy budú realizované k' 25. dňu meäaca, pivá-spÍáUaod25'.01:2oÍ9

Článok II.
Závereäié ustanavenla

11 ^^?ifn^Sľynď^uJ^Si?^^,ySIS2ľ-!^JL5IIto-?^a-^'.^!'.?^j?^ľ.2Tluvnych stran'nie sú im znéme okolnosti' ktoré by
ho robili neplatným a na znak súhlasu pripájajú podpisy oscto oprávnených konať v ich mene.

21 TlnS^???^.k-^.<????a.J??tn^_(!? p??pis^ oboma zmlumymistranaml a úeinnosť dňom nasledujúdm po dni, kedy bolo Banke
^^==^^^o^-l,^°TOi-^.to^T-PBOm^°^-a'°'-i^^°
zyer^nením tDhto dodatku v Obchodnom vestníku na základe žiadosti Banky, podra toho, kto'rá z týchto skutoäiostí nastane'skÔr;

3. Qsta&ieustanovenla Úverove) zmluvy ostávajú v plnom rozsahu nezmenené'apre zmluvné strany'zaväzné:
4. Klient nle je povinný zaplatíť Banke poplatok za vypracovanie tohto Dodatku.

/^s/c/^ _ ^Q^s
v dňa

Prima banka Slovensko, a.s. Klient: Obec Poproč
Meno a priezvisko: Beáta Tamavská Meno a priezvisko: Ing. Štefän Jaklovský
Funkda: regionálny riaditeľ pre Funkcía: starosta obce

municipálny a firemný obchod
Podpis: Podpis:

*

Meno a priezvisko: Zoran^;<>?

Funkda: fírcm ^

Podpis:

)*>>* ^WF- .- F ^"

Obecny úrad Poproč
f

V Tl'nii-ii'rir l^^trf.

i Dátum, ^- /"' z^
rn

wÍW ' ^2
.iamu.

Kyf^s/^22^ÍS/O SfJÍSU:

951/19/0717 Prilc/hy: Vybavuje: 7

^ - ^u?u^
7


