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PrimaBanka~
Dexia Komunál univerzálny úver
Zmluva o úvere
c.22/059/08
Dodatok c. 2

Prima banka Slovensko, a.s.
Sídlo: Hodžova ll, 010 11 Žilina
ICO: 31 575 951
IC DPH: SK2020372541
zapísaná v Obchodnom regisbi Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka císlo: 148/l
(dalej len banka)

Klient:
Obec NižnýKrucov
Sídlo: Obecný úrad NižnýKrucovc. 48, 093 01 NižnýKrucov
ICO: OO332 615
Zastúpený: VladimíraHermanovská, starostka obce
Císloúctu: 4251257001/5600
(dalej len klient)
uzatvárajú v súlade s § 516 ods. 1 Obcianskehozákonníkatento dodatok k Dexla Komunál univerzálnemu úveru, Zmluve
o úvere c. 22/059/08
zo dna 31.07.2008, na základe ktorého sa zmluvné strany dohodli na zmene a doplnení
nasledovných ustanovení uvedenej zmluvy:

Clánokl.
Obsah dodatku
2. Predmet zmluvy
Bod 2.2.1. sa ruší a nahrádza nasledovným textom:

2.2.1.VýškaÚveru: do 79 791,. EUR,slovom:sedemdesiatdevärtisícsedemstodevät'desiat;jeden eur
Bod 2.2.4. sa ruší a nahrádza nasledovným textom:

2.2A. Úrocenie ÚVeru:
2.2.4.1. Druh úrokovejsadzby: Revlzlbilná
2.2.4.2. Základná sadzba je hodnota 12 mesacného EURIBOR.
2.2.4.3. Úrokovérozpätieje 2,95% p.a.
2.2.4.4. CelkováRevizibilnáúroková sadzba je hodnota 12 mesacného EURIBOR+ úrokovérozpätie 2,95 % p.a.

7. Poplatky
Bod 7.5. sa ruší a nahrádza nasledovným textom:
7.5. Klientsa zaväzuje zaplatit Banke záväzkovú províziuz necerpaného objemu Úveru odo dna úcinnosti dodatku do Dna
najneskoršieho cerpania (vrátane), a to vo výške 0,60 % p. a. z objemu necérpaných prosbiedkov.
Bod 7.6. sa ruší a nahrádza nasledovným textom:
7.6. Záväzkováprovíziaje splatná mesacne, k prvému pracovnémudnu kalendárneho mesiaca.
13. Sankcie
Bod 13.1.1.1. sa ruší a nahrádzanasledovným textom:
13.1.1.1. Bankaje oprávnená zvýšit úrokovúsadzbu až do obnovenia dodržiavaniapovinnostíKlientav rozpätí od 12 mesacný

EURlSOR+ úrokové rozpätie 2,95 % p.a. do 12 mesacný EURlSOR+ úrokové rozpätie 4,23 % p. a.,
pricom zvýšenie sa nedotýka ustanovení o sankcných úrokoch;
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ClánokD.
Záverecné ustanovenia
1.
2.

3.
4.
5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmeny vyplývajúcez tohto Dodatku C. 2 k Dexla Komunál unlvel2álnemu úveru,
Zmluve o úvere c. 22/059/08
zo dna 31.07.2008, vyjadrujú vôlu zmluvnýchstrán, nie sú im známe okolnosti,
ktoré by ho robilineplatnýma na znak súhlasu pripájajú podpisyosôb oprávnenýchkonat v ich mene.
Tento dodatok nadobúda platnost dnom podpisu oboma zmluvnýmistranami a úcinnost dnom nasledujúdm po dni,
kedy bolo Banke preukázané zverejnenie tohto dodatku podla zákona C. 211/2000 Z.z., a to predložením písomného
potvrdenia o zverejnení, alebo zverejnením tohto dodatku v Obchodnom vestníku na základe žiadosti Banky, podla
toho, ktorá z týchto skutocností nastane skôr.

Ostatné ustanoveniaDexla Komunál univerzálneho úveru, Zmluvy o úvere c. 22/059/08
zo dna
31.07.2008 ostávajúv plnomrozsahunezmenenéa prezmluvnéstranyzáväzné.
Tentododatokje vyhotovenýv troch originálnych
exemplároch,z ktorýchBankaobdržídvaa Klientjeden rovnopis.
Klient"
sa zaväzujezaplatit Bankepoplatokza navýšenievýškyÚverua za vypracovanieDodatkuC. 2 k Dexla
Komunál univel2álnemu úveru, Zmluve o úvere c. 22/059/08 zo dna 31.07.2008, ktorýje splatnýv den
úcinnostiDodatku,vovýške200,- EURslovom:dvesto eur.

VMichalovciach, dna 18.03.2013

VMichalovciach, dna 18.03.2013
l

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Nižný Krucov

Meno a priezvisko:

j -t.

Funkda:
Podpis:

Ing. Mariá
obc'!, ~. .

I

Menoa priezvisko:

Vladimíra Hermanovská

Funkda:

starostka obce

Podpis:

Meno a priezvisko:

Funkda:
Podpis:

Ing. Alena Harbuláková
_

obcnodným'ma~r

Peciatka:.

Peciatka:

Flima b;:nka 5.ovensko,
0;../',2
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