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N Á V R H   N A   U Z N E S E N I E 
 

z XXXVII. mimoriadneho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Prešove  

 
 
dňa: 03. 06. 2013        číslo:    /2013 
 

k návrhu na zmenu úverového vzťahu s Prima bankou, a. s. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove  
 
s c h v a ľ u j e  
 
zmenu úverového vzťahu s Prima bankou, a. s. v čiastke 970 922,11 € za podmienok stanovených 
v Dodatku č. 3 k Zmluve o úvere 40/016/03, ktorého návrh tvorí súčasť tohto uznesenia.  



Prima banka Slovensko, a.s. 
Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951, IČ DPH: SK2020372541 

Obchodný register Okresného súdu  Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 148/L 
SWIFT Code: KOMASK2X, www.primabanka.sk 
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Zmluva o úvere  
40/016/03 
Dodatok č. 3 
 
Prima banka Slovensko, a.s. 
Sídlo: Hodžova 11, 010 11 Žilina 
IČO: 31 575 951 
IČ DPH: SK2020372541 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L 
(ďalej len banka) 
 
Klient: 
Mesto Prešov 
Sídlo: Mestský úrad Prešov, Hlavná 73, 080 01  Prešov 
IČO: 00 327 646 
Zastúpený: JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta 
Číslo účtu: 0441851011/5600 
(ďalej len klient) 
 
 
uzatvárajú v súlade s § 516 ods. 1 Občianskeho zákonníka tento dodatok k Zmluve o úvere č. 40/016/03 zo dňa 
19.06.2003, na základe ktorého sa zmluvné strany dohodli  na zmene a doplnení nasledovných ustanovení uvedenej zmluvy: 
 
 
 

Článok I. 
Obsah dodatku 

 
 
 
4. Forma úveru 
Bod 4.1. sa ruší a nahrádza nasledovným textom: 
 
4.1. Výška Úveru: do 970 922,11 EUR, slovom: deväťstosedemdesiattisícdeväťstodvadsaťdva eur jedenásť 

centov  
 
 
Body 4.3.2 a 4.3.3. sa rušia a nahrádzjú nasledovným textom: 
4.3.2. Amortizácia úveru: 27.12.2019 
4.3.3. Splátky úveru: podľa nasledovného splátkového kalendára: štvrťročne k 25. dňu mesiacov  marec, jún, september   
           a december: 
 

rok 2013 nasledovne: 
25.06.2013 splátka vo výške 58 368,00 EUR 
25.09.2013 splátka vo výške 58 368,00 EUR 
27.12.2013 splátka vo výške 58 368,56 EUR 
rok 2014 –  rovnomerné štvrťročné splátky vo výške 33 159,00,- EUR 
rok 2015 –  rovnomerné štvrťročné splátky vo výške 33 159,00,- EUR 
rok 2016 –  rovnomerné štvrťročné splátky vo výške 33 159,00,- EUR 
rok 2017 –  rovnomerné štvrťročné splátky vo výške 33 159,00,- EUR 
rok 2018 –  rovnomerné štvrťročné splátky vo výške 33 159,00,- EUR 
rok 2019 –  rovnomerné štvrťročné splátky vo výške 33 159,00,- EUR 

s výnimkou poslednej splátky, ktorá bude vo výške zostatku Úveru. 
Prvá splátka: 25.06.2013. 

 
 
Body 4.4.1. až 4.4.5. sa rušia a nahrádzjú nasledovným textom: 
4.4.1. Druh úrokovej sadzby: Revizibilná 
4.4.2. Základná sadzba je hodnota 12 mesačného EUBIROR 
4.4.3. Úrokové rozpätie: 2,50% p.a. 
4.4.4. Celková Revizibilná úroková sadzba je hodnota 12  mesačného EURIBOR + úrokové rozpätie 2,50% p.a. 
4.4.5. Rozhodujúci deň – znamená každý deň po uplynutí 12  mesačnej lehoty od predchádzajúceho Rozhodujúceho dňa, 

pričom pri prvej fixácii úrokovej sadzby je Rozhodujúcim dňom deň účinnosti tohto dodatku č.3  k Úverovej zmluve.  
V prípade, ak by nemal byť Rozhodujúci deň pracovným dňom, Rozhodujúcim dňom bude nasledujúci pracovný deň v 
tom istom kalendárnom mesiaci. Ak by v danom kalendárnom mesiaci pracovný deň nenasledoval, Rozhodujúcim dňom 
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bude posledný pracovný deň kalendárneho mesiaca. V prípade, ak by mal Rozhodujúci deň pripadnúť na deň, ktorý 
číselne neexistuje (napr. 30. február), Rozhodujúcim dňom bude posledný pracovný deň príslušného mesiaca; 

 
 
Dopĺňa sa bod 4.4.8. s nasledovným textom: 
4.4.8. Klient sa zaväzuje ročne do 31.01. platiť Banke poplatok za administráciu a monitorovanie Úveru za príslušný kalendárny 

rok vo výške 0,50 %; pri určení výšky poplatku sa vychádza zo zostatku istiny Úveru k 31.12. predchádzajúceho roku. 
 
 

Článok II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmeny vyplývajúce z tohto Dodatku č. 3 k  Zmluve o úvere č. 40/016/03, vyjadrujú 

vôľu zmluvných strán, nie sú im známe okolnosti, ktoré by ho robili neplatným a na znak súhlasu pripájajú podpisy osôb 
oprávnených konať v ich mene. 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni, 
kedy bolo Banke preukázané zverejnenie tohto dodatku podľa zákona č. 211/2000 Z.z., a to predložením písomného 
potvrdenia o zverejnení, alebo zverejnením tohto dodatku v Obchodnom vestníku na základe žiadosti Banky, podľa 
toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. 

3. Ostatné ustanovenia Zmluve o úvere č. 40/016/03 ostávajú v plnom rozsahu nezmenené a pre zmluvné strany 
záväzné. 

4. Tento dodatok je vyhotovený v troch originálnych exemplároch, z ktorých Banka obdrží dva a Klient jeden rovnopis. 
5. Klient sa zaväzuje zaplatiť Banke poplatok za vypracovanie Dodatku č. 3 k Zmluve o úvere č. 40/016/03, ktorý je 

splatný v deň účinnosti Dodatku vo výške 4 854,61 EUR slovom: štyritisícosemstopäťdesiatštyri eur 
šesťdesiatjeden centov . 

 
 
V Prešove,  dňa .............. 
 
Prima banka Slovensko, a.s.  Klient: Mesto Prešov 

Meno a priezvisko:   Meno a priezvisko:  
                              

JUDr. Pavel Hagyari 

Funkcia:   Funkcia: Primátor mesta 

Podpis:   Podpis:  

Meno a priezvisko:     

Funkcia:     

Podpis:     

Pečiatka:   Pečiatka:  
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Dôvodová správa 

 
 

Návrh na zmenu úverového vzťahu s Prima bankou, a. s. predkladáme z dôvodu, že 

skutočnosti, ktoré vyplývajú z tejto zmeny, sú už zohľadnené v schválenom rozpočte mesta 

Prešov na rok 2013 v programe č. 5, pričom k ich zohľadneniu došlo v rámci schvaľovania 

návrhu rozpočtu mesta Prešov na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 – 2015, a to vo výsledku 

na základe bankou vydaného prehlásenia o prísľube rozloženia splátok príslušného úveru na 

obdobie ďalších 7 rokov, t.j. do roku 2019 tak, ako to bolo uvedené v predkladanom návrhu 

rozpočtu mesta Prešov na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 – 2015. V prípade neschválenia 

tejto zmeny bude mesto Prešov povinné v zmysle doterajších úverových podmienok uhradiť 

v mesiaci jún 2013 balónovú splátku vo výške aktuálneho zostatku daného úveru naraz, teda 

970 922,11 €, čo však nie je vzhľadom na uvedené skutočnosti v súčasnosti rozpočtovo kryté. 

 

Súčasťou tohto materiálu je aj predmetný návrh Dodatku č. 3 k Zmluve o úvere 

40/016/03. Uvedený návrh dodatku predkladáme na základe uznesenia MsZ č. 192/2012, ktoré 

vyžaduje predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Prešove na schválenie uzatvorenie všetkých 

zmlúv o úvere alebo ich dodatkov. 

 

 



Zmluva o úvere 
č.40/016/03 

l. Zmluvné strany 

A.BANKA: 

PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA a.s. 

Sídlo: Hodžova 11, Žilina, O1O11 

IČO: 31 575951 

DIČ: 31575951/694 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sa, Vložka č.: 148/L 

Zastúpená: Gemotom Daumannom, viceprezidentom, členom predstavenstva a 

Ing. Blažejom Žofčinom, oblastným obchodným riaditeľom 

(ďalej len "banka") 

B.KLIENT 

Mesto: Mesto Prešov 

Adresa: Mestský úrad, Hlavná 73, 080 68 Prešov 

IČO: 00327646 

Zastúpený: Ing. Milanom Benčom, primátorom mesta 

Číslo účtu: 0441851011/5600 

(ďalej len "klient") 

uzatvárajú, v súlade s rozhodnutím mestského zastupiteľstva klienta zo dňa 26.05.2003, podľa 
§ 497 a nasl. Obchodného zákonníka zmluvu o úvere s nasledovným obsahom: 

1. Zmluvnvé strany; 2. Základné ustanovenia, 3. Výklad pojmov, 4. Forma úveru, 5. Splácanie 
úveru, 6. Ziadosť o čerpanie úveru, 7. Zabezpečenie úveru, 8. Podmienky poskytnutia úveru, 
9. Záverečné ustanovenia. 

2. Základné ustanovenia 
2.1. Banka sa zavazuje poskytnúť klientovi, na jeho požiadanie a podľa podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve, úver vo forme uvedenej v bode 4.1. tejto zmluvy. 

2.2. Banke patrí za vypracovanie úverovej dokumentácie jednorázový poplatok, vo výške 
určenej sadzobníkom poplatkov, predstavujúci čiastku 45.000,- Sk. Banka je oprávnená, v 
súvislosti s touto zmluvou a zmluvami na ňu nadväzujúcimi, spoplatniť jednotlivé úkony a 
skutočnosti v zmysle jej sadzobníka poplatkov, ktorý je platný v deň vykonania úkonu alebo v 
deň, kedy nastane príslušná skutočnosť. V prípade, ak je výška poplatku v určitom rozpätí, 
banka je oprávnená konkretizovať jeho výšku, pričom musí dodržať dané rozpätie. 

2.3. Banke rovnako patrí úhrada nákladov za všetky preukázateľné a zdokladované 
advokátske, poradenské, znalecké alebo iné náklady a honoráre, ako aj všetky finančné alebo 
iné náklady a výdavky súvisiace najmä s: 
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2.3.1. akoukoľvek zmenou zmluvy o úvere alebo so zmenou zmlúv na túto zmluvu 
nadväzujúcich (záložné zmluvy a pod.) a ich dodatkov, 

2.3.2. nesplnením ktorejkoľvek povinnosti klienta, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy 
alebo zo zmlúv na túto zmluvu nadväzujúcich a ich dodatkov. 

3. Výklad pojmov 
amortizácia úveru - splatenie úveru a vyrovnanie pohľadávok banky z neho vyplývajúcich 

čerpací účet klienta - klientský účet úročený nulovou úrokovou sadzbou a vedený bez 
poplatkov, ktorý slúži na vyčerpanie úveru 

čerpanie úveru - bezhotovostné čerpanie peňažných prostriedkov z čerpacieho účtu na 
základe dokladov preukazujúcich účel použitia úveru 

poskytnuté a ešte nevrátené prostriedky - objem peňažných prostriedkov, ktoré v aktuálnej 
dobe dlhuje klient banke 

sadzobník poplatkov- oficiálny dokument banky s uvedením všetkých druhov poplatkov a 
ich výšky, ktoré banka za svoje služby účtuje klientom 

terminovaný úver - peňažné prostriedky poskytnuté bankou klientovi na vopred dohodnuté 
obdobie, ktoré sú splatné na základe vopred dohodnutého splátkového kalendára 

úrok - odmena banky za poskytnutie úveru, pričom táto odmena patrí banke odo dňa 
poskytnutia prostriedkov na čerpací účet klienta 

úrokové rozpätie - časť úrokovej sadzby vyjadrujúca odmenu banky za prevzaté riziko, 
vynaložené prevádzkové náklady a zisk banky 

variabilná úroková sadzba - percentuálna výška odmeny, ktorá sa v priebehu trvania 
úverového vzťahu mení na základe vývoja situácie na peňažnom a obchodnom trhu 

základná sadzba - sadzba obvykle vyjadrujúca náklady vynaložené na obstaranie zdrojov 

zabezpečenie alebo zaistenie úveru - prostriedky, alebo veci založené klientom, alebo treťou 
osobou, v prospech banky, až do splatenia istiny úveru, úroku a poplatkov 

žiadosť o čerpanie úveru - predloženie príkazu na úhradu banke, spolu s dokladmi 
preukazujúcimi účelovosť použitia úveru 

Ostatné pojmy sa chápu podľa definícií obsiahnutých v platných právnych predpisoch 
Slovenskej republiky. 

4. Forma úveru 
4.1. Banka poskytne úver prevedením peňažných prostriedkov na čerpací účet klienta 
č.0441858002/5600 formou terminovaného úveru 

vo výške Sk: 45.000.000,- Sk, slovom Štyridsaťpäť miliónov slovenských korún. 

4.2. ČERPANIE 
4.2.1. Poskytnutie prostriedkov na čerpací účet: dňa 25.06.2003 vo výške 5.900.000,- Sk 

15.07.2003 4.000.000,- Sk 
15.08.2003 6.500.000,- Sk 
16.09.2003 7.600.000,- Sk 
15.10.2003 8.000.000,- Sk 
18.11.2003 7.000.000,- Sk 
05.12.2003 4.000.000,- Sk 
18.12.2003 2.000.000,- Sk. 

Prostriedky sa začínajú úročiť v deň ich pripísania na čerpací účet klienta. 
4.2.2. Prvé čerpanie prostriedkov najskôr dňa: 25.06.2003 
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4.2.3. Posledné čerpanie prostriedkov najneskôr: 18.02.2004 
Nevyčerpanú časť prostriedkov v nasledujúci deň banka zinkasuje z čerpacieho účtu ako 
splátku úveru a úrokov. Z tejto časti banke neprináleží poplatok za nevyužitie objemu 
poskytnutého úveru. 
4.2.4. 11inimálna výška jednotlivého čerpania nie je určená. 
4.2.5. Cerpanie bude povolené na základe žiadosti klienta o čerpanie úveru, po 
preukázaní účelovosti podľa bodu 4.5. tejto zmluvy. Podmienky čerpania stanovuje 
kapitola 5 tejto zmluvy. 

4.3. SPLÁCANIE 
4.3.1. Prvá splátka úveru: 25.03.2004 
4.3.2. Amortizácia úveru: 18.06.2013 
4.3.3. Splátky úveru: nerovnomerné od 03/2004 do 12/2007 vo výške 125.000,- Sk (počet 
splátok 16), od 03/2008 do 12/2009 vo výške 500.000,- Sk (počet splátok &); od 03/2010 
do 03/2013 vo výške 750.000,- Sk (počet splátok 13), frekvencia splácania štvrt'ročne 
k 25. dňu daného obdobia a posledná splátka dňa 18.06.2013 vo výške 29.250.000,- Sk, 
4.3.4. Ak klient predloží doklad o získaní dotácie na výstavbu nájomných bytov od 
Minsterstva výstavby a regionálneho rozvoja do 31.12.2004 mení sa amortizácia úveru 
uvedená v článku 4.3.2. a splácanie úveru uvedené v článku 4.3.3. nasledovne: 
Amortizácia úveru: 25.12.2022. 
Splátky úveru: nerovnomerné od 03/2004 do 12/2007 vo výške 125.000,- Sk (počet 
splátok 16), od 03/2008 do 12/2009 vo výške 500.000,- Sk (počet splátok 8), od 0312010 
do 1212022 vo výške 750.000,- Sk (počet splátok 52), frekvencia splácania štvrt'ročne 
k 25. dňu daného obdobia 
4.3.5. Zmluva je uzatvorená s možnosťou prolongácie poslednej splátky na obdobie 10 
rokov pri dohodnutých splátkach, ktoré budú upravené dodatkom k zmluve. 
4.3.6. Frekvencia splácania úrokov: mesačne k 01. dňu daného obdobia. 

4.4. ÚROKOVÁ SADZBA A POPLATKY 
4.4.1. Druh ÚS: variabilná 
4.4.2. Výška základnej sadzby: referenčná úroková sadzba 6M BRIBOR 
Počas celého obdobia, ku ktorému sa referenčná úroková sadzba viaže, zostane hodnota 
referenčnej úrokovej sadzby nemenná. Banka bude automaticky meniť výšku referenčnej 
úrokovej sadzby, a to pravidelne, po uplynutí obdobia, ku ktorému sa referenčná úroková 
sadzba viaže. 
Určený, deň aktualizácie: deň mesiaca, v ktorom bol úver (časť úveru) poskytnutý. 
4.4.3. Urokové rozpätie: 1,0 % p.a. 
4.4.4. Celková úroková sadzba: referenčná úroková sadzba 6M BRIBOR + 1,0 % p.a. 
4.4.5. V deň prvého poskytnutia úveru banka aplikuje referenčnú úrokovú sadzbu 
zafixovanú na medzibankovom trhu 2 pracovné dni pred dňom poskytnutia úveru (časti 
úveru). Banka ~mení výšku základnej sadzby vždy po uplynutí obdobia, na ktoré bola 
fixovaná, pričom aplikuje hodnotu referenčnej úrokovej sadzby zafixovanú na 
medzibankovom trhu 2 pracovné dni pred dňom aktualizácie. V prípade, ak príslušná 
referenčná úroková sadzba nebude v deň D-2 na medzibankovom trhu fixovaná: 
a) z dôvodu pracovného voľna/pokoja v krajine, kde sa referenčná úroková sadzba 
vytvára, bude banka aplikovať sadzbu naposledy fixovanú pred D-2, 
b) z dôvodu mimoriadnej situácie na medzibankovom trhu bude banka aplikovať vlastnú 
referenčnú sadzbu, stanovenú pre dané obdobie a menu. Banka bude v tomto prípade 
klienta písomne informovať o výške referenčnej sadzby. 
c) z dôvodu jednodennej nefunkčnosti systému uverejňujúceho referenčné sadzby, ktorá 
nesúviSÍ so situáciou uvedenou v bode b), bude banka aplikovať sadzbu naposledy 
fixovanú predD-2. Ak bude systém nefunkčný viac ako jeden deň, bude banka aplikovať 
sadzbu podľa bodu b). 
4.4.6. Ak dátum zmeny úrokovej sadzby pripadne na deň pracovného voľna/pokoja, 
zmena sadzby sa zrealizuje v nasledujúcom pracovnom dni. Ak dátum zmeny úrokovej 
sadzby pripadne na neexistujúci deň, zmena sadzby sa zrealizuje v poslednom pracovnom 
dni mesiaca. Ak dátum zmeny úrokovej sadzby pripadne na posledný deň v mesiaci, 

Zmluva o úvere - komunálna klientela strana 3 

;li) -. 




prič?m. tento nie je pracovný, zmena sadzby sa zrealizuje v poslednom pracovnom dni v 
meSIaCI. 
4.4.7. Ostatné poplatky prináležia banke v zmysle aktuálneho sadzobníka poplatkov a f 

podľa bodu 2.2. tejto zmluvy. 

4.5. ÚČELOVOSŤ POUŽITIA ÚVERU 
4.5.1. Prostriedky z úveru sú výhradne určené na: výstavbu nájomných bytov 
Sabinovská-Majakovského. 
4.5.2. Banka si vyhradzuje právo na preverenie účelovosti. Klient je povinný predložiť 
bankou požadované doklady na kontrolu účelovosti. V prípade, ak tieto doklady 
nepredloží do dňa posledného čerpania prostriedkov podľa bodu 4.2.3. tejto zmluvy, 
stráca nárok na čerpanie prostriedkov. 

4.6. ZAISTENIE ZAPLATENIA 
Zaplatenie istiny, Úľokov a poplatkov je zaistené v zmysle kapitoly 7 tejto zmluvy. 

v 

5. Ziadost' o čerpanie úveru 
5.1. Žiadosť klienta o čerpanie úveru alebo jeho časti možno podať banke najskôr v deň 
podpísania tejto zmluvy a najneskôr jeden pracovný deň predo dňom posledného čerpania 
prostriedkov podľa bodu 4.2, pričom záväzok banky poskytnúť úver vzniká až po zaplatení 
poplatkov podľa bodu 2.2. a splnení ďalších podmienok uvedených v tejto zmluve. 

5.1.1. K žiadosti klienta predkladanej po troch mesiacoch od uzavretia tejto zmluvy 
môže banka požadovať predloženie posledných účtovných výkazov klienta, potvrdenie o 
splnení daňových povinností klienta, výpis z katastra nehnuteľností alebo z účtu majiteľa 
cenných papierov v SCP SR, ak predmetom zábezpeky je nehnuteľnosť alebo cenné 
papiere. 

5.2. Záväzok banky poskytnúť úver vzniká len do výšky bankou akceptovanej hodnoty 
zábezpeky dojednanej v zmluve medzi bankou a klientom podľa druhu zábezpeky. 

5.2.1. Záväzok banky umožniť čerpanie úveru podľa tejto zmluvy nevzniká pred 
predložením dokladu o účinnosti právneho úkonu zakladajúceho zábezpeku. 

5.3. Banka môže odmietnuť čerpanie úveru alebo jeho časti, ak: 

5.3.1. klient nespláca riadne a včas iný úver poskytnutý bankou, alebo tento použil na iný 
ako dohodnutý účel, 

5.3.2. klient nedoplní bankou požadované zabezpečenie podľa bodu 7.1.2., 

5.3.3. nastanú okolnosti, pre ktoré banka môže odstúpiť od zmlúv uzavretých s klientom 
pred predložením žiadosti o čerpanie úveru, 

5.3.4. v hospodárení klienta dochádza k nepriaznivému vývoju hospodárskych a 
finančných ukazovateľov, najmä v porovnaní s údajmi úverovej spôsobilosti zistenými k 
podpisu tejto zmluvy, 

5.3.5. na majetok klienta bola začatá exekúcia, 

5.3.6. klient nedodržuje podmienky dohodnuté v tejto zmluve, najmä v bode 8.1. 

5.4. Odmietnutím povolenia čerpania zaniká záväzok banky poskytnúť nevyčerpané finančné 
prostriedky a banka je oprávnená inkasovať prostriedky z čerpacieho účtu klienta ako splátku 
úveru, úrokov a poplatkov. 
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6. Splácanie úveru 

6.1. Termíny splátok úveru a úrokov sú určené v kapitole 4. Splátky úveru, úrokov a 
poplatkov banka vykoná inkasným spôsobom z bežného účtu klienta Č.Ú.: 0441851011/5600. 
V prípade, ak deň inkasa pripadne na deň pracovného voľna alebo pokoja, inkaso bude 
vykonané v najbližší pracovný deň. 

6.2. Klient môže predčasne splatiť celý svoj dlh alebo jeho časť, a to na základe písomnej 
žiadosti na vykonanie predčasnej splátky. Predčasnú úhradu banka vykoná najneskôr v piaty 
pracovný deň po doručení žiadosti. 

6.3. Banka je oprávnená meniť účet, cez ktorý budú realizované splátky úveru, úrokov a 
poplatkov. Každú takúto zmenu je banka povinná písomne oznámiť klientovi. Zmena je 
účinná na tretí deň odo dňa doručenia oznámenia o zmene. Klient je povinný splátky úveru, 
úrokov a poplatkov zasielať na účet uvedený bankou, pričom každú platbu je povinný 
identifikovať podľa požiadaviek banky. 

6.4. Ak klient mešká viac ako 6 mesiacov so splácaním úrokov, vyslovuje súhlas, ak sa banka 
tak rozhodne, aby zvýšila o nezaplatené úroky a poplatky objem úverových prostriedkov. 

7. Zabezpečenie úveru 

7.1. Klient sa zaväzuje dať vhodnú zábezpeku na zabezpečenie splnenia jeho záväzkov a 
pohľadávok banky vzniknutých podľa formy poskytnutého úveru, vrátane poskytnutia 
príslušných práva splnomocnení potrebných na vykonanie práv banky z poskytnutej 
zábezpeky. 

7.1.1. Ako zábezpeka sa dojednáva: 

7.1.1.1. vlastná platobná vista bianco zmenka č. 40/016/03 na rad banky, ktorú 
klient vystaví v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Č. 191/1950 Zb. o 
zmenkách a šekoch. Banka je oprávnená túto zmenku vyplniť v zmysle a za 
podmienok dohodnutých vo vyplňovacom oprávnení určenom v tejto zmluve. 
Uvedená bIanko zmenka sa stáva úplnou a platnou zmenkou až po doplnení jej 
chýbajúcich ustanovení v súlade s vyplňovacím oprávnením. 

7.1.1.1.1. Klient určuje vyplňovacie oprávnenie nasledovne. Banka je oprávnená 
doplniť jej chýbajúce časti najneskôr 3 mesiace od dátumu amortizácie úveru v časti 
určenia: 

7.1.1.1.1.1. zmenkovej sumy, ktorú je klient bezpodmienečne povinný zaplatiť. 
Doplnená suma nesmie presiahnuť výšku peňažného záväzku klienta podľa tejto 
zmluvy v čase vyplnenia. 

7.1.1.1.1.2. úrokovej sadzby, ktorou je zmenková suma úročená. Doplnená úroková 
sadzba je zhodnou s aktuálnou úrokovou sadzbou úročenia istiny. 

7.1.1.1.1.3. dátumu od kedy je zmenková suma úročená, pričom uvedený dátum 
bude zhodný s dátumom doplnenia chýbajúcich častí zmenky, 

7.1.1.1.1.4. pobočky banky s udaním jej adresy, v ktorej bude klient povinný splatiť 
zmenkovú sumu. 

7.1.1.1.2. Banka prijíma vyplňovacie oprávnenie špecifikované v bode 7.1.1.1.1. tejto 
zmluvy. Banka v prípade vyplnenia chýbajúcich ustanovení zmenky klientovi oznámi 
pred predložením zmenky na plnenie ako bola zmenka vyplnená. Od vyplňovacieho 
oprávnenia nie je možné odstúpiť, vypovedať ho ani ho meniť. Zánik platnosti tejto 
zmluvy nemá vplyv na platnosť vyplňovacieho oprávnenia. 
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7.1.1.1.3. Po úplnom splnení všetkých záväzkov klienta vyplývajúcich z tejto zmluvy 
je banka povinná blankozmenku špecifikovanú v bode 7.1.1.1. tejto zmluvy vrátiť. 

7.1.2. Banka je oprávnená v priebehu trvania tejto zmluvy požadovať rozšírenie 

zábezpeky a klient je povinný na požiadanie banky doplniť zabezpečenie úveru v 

požadovanej výške a v dohodnutej lehote ak: 


7.1.2.1. sa zvýšili riziká v návratnosti úveru, 

7.1.2.2. k veci, ku ktorej má záložné právo banka, sa zo zákona dodatočne zriadi 
záložné právo v prospech správcov dane v prvom poradí, 

7.1.2.3. zistený stav plnenia daňových povinností klienta umožňuje daňovú 
exekúciu. 

7.2. 	Ak nie je v tejto zmluve alebo v zmluve o zriadení záložného práva z tejto zmluvy 
vyplývajúcej dojednané inak, je klient pred čerpaním úveru povinný poistiť majetok, 
ktorý je predmetom záložného práva a poistné plnenie z poistnej udalosti vinkulovať v 
prospech banky až do výšky úveru. Doklad o vinkulácii poistného plnenia a o zaplatení 
poistného predloží banke pred prvým čerpaním úveru. Klient nie je oprávnený počas 
trvania záložného vzťahu zrušiť poistnú zmluvu bez súhlasu banky. V prípade, ak počas 
trvania poistnej zmluvy neuhradí poistné, banka je oprávnená uhradiť poistné za klienta a 
výšku úhrady inkasovať z jeho bežného účtu uvedeného v bode 6.1. alebo z účtov, ktoré 
mu vedie alebo bude viesť. Ak klient nebude mať na účtoch dostatok peňažných 
prostriedkov, je povinný výšku úhrady zaplatiť do troch dní odo dňa doručenia výzvy 
bankou. 

7.3. Banka je oprávnená uspokojiť svoje pohľadávky z právnych úkonov, urobených podľa 
tejto zmluvy, z platieb prijímaných na účet klienta, alebo použiť na započítanie týchto 
pohľadávok peňažné prostriedky na účtoch klienta, ktoré mu vedie alebo bude počas trvania 
zmluvy viesť. Klient splnomocňuje banku k inkasu prostriedkov zo všetkých jeho účtov, ktoré 
mu vedie alebo bude viesť, a to v prípade, ak na účte uvedenom v bode 6.1. tejto zmluvy 
nebude mať dostatok prostriedkov. 

8. Podmienky poskytnutia úveru 
\'8.1. Klient sa zaväzuje, že: 

8.1.1. poskytne infonnácie o všetkých svojich účtoch, vrátane stavov na účtoch vedených 

v iných bankách. Zároveň súhlasí s tým, aby banka poskytla informácie z tejto úverovej 

zmluvy v zmysle platných právnych predpisov, 


8.1.2. bude banke predkladať: 

8.1.2.1. bilančnú správu o hospodárení - súvahu, ue ROPO 3 - 02, resp. výkaz 
aktív a pasív ue 6 - Ol, polročne, 

l' ,~8.1.2.2. výkaz príjmov a výdavkov, ue RO 2-04, plnenie rozpočtu za bežný 
rok k 30.6. a 31.12, polročne, po schválení zastupiteľstvom, 'v 

8.1.2.3. rozpočty schválené zastupiteľstvom, 

Prípadné zmeny v schválenom rozpočte v priebehu bežného roka je klient povinný banke 

predložiť do lOdní od ich schválenia v zastupiteľstve, 


8.1.3. bude viesť účtovníctvo, ako aj evidenciu o úverovanom objekte tak, aby bolo 

možné zistiť účel, na ktorý boli prostriedky z úveru použité, 


8.1.4. bude dodržiavať splatnosť a výšku záväzkov podľa špecifikácie v bode 4.3. tejto 

zmluvy, 


8.1.5. nebude bez písomného súhlasu banky uprednostňovať iných rovnocenných 

veriteľov pred bankou, 


8.1.6. nebude bez písomného súhlasu banky ručiť alebo prijímať záväzky za tretie osoby, 
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8.1.7. bude dodržiavať všetky právne predpisy, ktorých nedodržanie by mohlo priamo 
alebo nepriamo ovplyvniť plnenie klienta podľa tejto zmluvy, 

8.1.8. bude udržiavať svoje aktíva v dobrom technickom a funkčnom stave a viesť 
prehľadnú evidenciu o majetku, 

8.2. Klient sa zaväzuje, že umožní osobám povereným bankou vstup do svojich priestorov a 
prístup k účtovným výkazom a inej dokumentácii o hospodárení klienta a o predmete danej 
zábezpeky. 

8.3. Postup pri nedodržiavaní dohodnutých podmienok a ustanovení tejto zmluvy: 

8.3.1. banka je oprávnená zvýšiť úrokovú sadzbu až do obnovenia ich dodržiavania vo 
výške 0,5-5% p.a., pričom zvýšenie sa nedotýka ustanovení o sankčných úrokoch, 

8.3.2. klient je povinný rozšíriť zabezpečenie zaplatenia, 

8.3.3. pri nedodržiavaní ktorejkoľvek z podmienok uvedených v bode 5.3. tejto zmluvy, 
alebo povinností klienta podľa bodov v bode 8.1. tejto zmluvy, banka môže žiadať 
okamžité zaplatenie celej dlžnej čiastky, a to pri všetkých úveroch, ktoré boli klientovi 
bankou poskytnuté. 

8.3.4. banka môže odmietnuť čerpanie dostupných úverových prostriedkov až do 
obnovenia dodržiavania dohodnutých zmluvných podmienok, 

8.3.5. nezaplatená istina úveru sa úročí celkovou úrokovou sadzbou v zmysle platných 
úverových zmlúv a súčasne sa účtuje sankčná provízia vo výške 7 % p.a. až do 
vyrovnania. Po dni amortizácie úveru prináleží banke za nezaplatenú istinu sankčná 
provízia vo výške celkovej úrokovej sadzby v zmysle úverovej zmluvy zvýšenej o 7 % 
p.a. až do vyrovnania. 

8.3.6. Nezaplatené úroky sa sankčne poplatkujú sadzbou 20 % p.a.. 

8.4. V prípade, že klient dosiahne lepšie hospodárske výsledky oproti pôvodne plánovaným, 
alebo bude realizovať plnenie podmienok nad zmluvne dohodnutý rozsah, môže banka klienta 
bonifikovať preradením do nižšej rizikovej skupiny a znížiť úrokovú sadzbu na úroveň 
prináležiacu tejto skupine. 

8.5. Banka má právo adekvátnym spôsobom meniť variabilnú úrokovú sadzbu v prípade, ak 
dôjde k zmene jej refinančných nákladov, k zmene referenčnej úrokovej sadzby alebo k 
zmene miery rizika klienta alebo pri nedodržiavaní dohodnutých podmienok a ustanovení 
zmluvy zo strany klienta. Zmena miery rizika klienta môže súvisieť so zmenou ratingu klienta 
stanovenom bankou alebo so zmenou rizikovej váhy klienta podľa pravidiel stanovených 
Národnou bankou Slovenska. Pre posúdenie výšky refinančných nákladov, referenčnej 

úrokovej sadzby a zmeny miery rizika klienta sú rozhodujúce skutočnosti platné v čase 
poskytnutia úveru, v porovnaní so skutočnosťami platnými v čase vykonávanej zmeny 
variabilnej úrokovej sadzby. Uvedenú zmenu je banka oprávnená uskutočniť automaticky, bez 
dodatkov k zmluve. 
Banka si vyhradzuje právo meniť výšku sankčnej provízie uvedenej v bode 8.3.5. a 8.3.6., 
o čom bude klienta písomne informovať minimálne 5 pracovných dní pred účinnosťou 
úpravy. Ak sa úroková sadzba zmení v časti "Úrokové rozpätie", banka zašle klientovi správu 
o úprave úrokovej sadzby minimálne 5 pracovných dní pred účinnosťou úpravy. 

8.Ji. V prípade, že klient príjme nové úverové záväzky, je povinný do 20 dní o tejto 
skutočnosti informovať banku. 

8.7. Klient záväzne prehlasuje, že uzatvára túto zmluvu na vlastný účet. Klient sa zaväzuje, že 
prostriedky, ktoré bude používať na zaplatenie pohľadávok banky podľa tejto zmluvy budú 
jeho vlastníctvom alebo ak tieto prostriedky budú vlastníctvom inej osoby, zaväzuje sa 
odovzdať banke písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej prostriedkov na zaplatenie 
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pohľadávok banky. V písomnom súhlase bude osoba, ktorej prostriedky sa použijú na 
zaplatenie pohľadávok banky, identifikovaná nasledovne: 

8.7.1. fyzická osoba: meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa 
trvalého pobytu, 
8.7.2. právnická osoba: názov, identifikačné číslo, sídlo. 

8.8. Klient prehlasuje, že nie je osobou s osobitným vzťahom k banke. V prípade 
nepravdivosti tohoto prehlásenia sa môže banka domáhať neplatnosti právneho úkonu alebo 
postupovať podľa bodu 5.3 .. 

9. Záverečné ustanovenia 
9.1. Zmluva je platná a účinná dňom podpisu. 

9.2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do splnenia záväzkov klienta z úverov 
poskytnutých podľa tejto zmluvy. 

9.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú zmluvy: 

9.4. Túto zmluvu možno meniť a dopÍňať len vzostupne očíslovanými písomnými dodatkami, 
s výnimkou zmeny úrokovej sadzby, ktorú banka môže upraviť podľa bodu 8.3.,8.4. alebo 8.5 
tejto zmluvy a zmeny účtu podľa bodu 6.3. tejto zmluvy. 

9.5. Právne pomery v tejto zmluve výslovne neupravené, sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka. 

9.6. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy konštatujú, že vyjadruje ich skutočnú a slobodnú 
vôľu, nie sú im známe okolnosti, ktoré by ju robili neplatnou a na znak súhlasu pripájajú 
podpisy osôb oprávnených konať v ich mene. 

9.7. Zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych exemplároch, z ktorých každá zmluvná 
strana obdrží dva rovnopisy. 

V Prešove, dňa 19.06.2003 

KLIENT - Mesto Prešov 

PRVÁ KONIUNÁLNA BANKA a.s. 

Meno a priezvisko: Gemot Daumann Meno a priezvisko: Ing. Blažej ŽOIcin 

Funkcia: viceprezident, člen predstavenstva Funkcia: oblastný obchodný riaditeľ 

~::ľ.:~a: d ~~l ~~-,
I'~'" "."" 'Í~ .PRV'A 

....... ~-.. .:c·\1.J.-" ;.:,;ANKA a.S. / 
40102 
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Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 40/016/03 

Dexia banka Slovensko a.s. 
Sídlo: Hodžova 11,010 11 Žilina 
IČO: 31 575951 
DIČ: 31 575951/694 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L 
Zastúpená: Gemotom Daumannom, členom predstavenstva a 

Ing. Blažejom Žofčinom, oblastným obchodným riaditel'om 
(ďalej len banka) 

Klient: 
Mesto: Mesto Prešov 
Adresa: Mestský úrad, Hlavná 73,08068 Prešov 
IČO: 00327646 
Zastúpený: Ing. Milanom Benčom, primátorom mesta 
Číslo účtu: 0441851011/5600 
(ďalej len klient) 

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na zmene nasledovných ustanovení Zmluvy o úvere Č. 40/016/03 
zo dňa 19.06.2003: 

bod 4.2.1. sa mení nasledovne: 
Poskytnutie prostriedkov na čerpací účet: dňa 	25.06.2003 vo výške 5.900.000,- Sk 

15.07.2003 4.000.000,- Sk 
15.08.2003 6.500.000,- Sk 
16.09.2003 7.600.000,- Sk 
15.1 0.2003 8.000.000,- Sk 
05.12.2003 4.000.000,- Sk 
18.12.2003 9.000.000,- Sk. 

Ostatné ustanovenia Zmluvy o úvere Č. 40/016/03 ostávajú v platnosti. 

Dodatok Č. 1je platný a účinný dňom podpisu. 

Dodatok Č. 1 k Zmluve o úvere Č. 40/016/03 je vyhotovený v štyroch originálnych exemplároch, 

z toho 2 pre klienta a 2 pre banku. 


V Prešove, 14.11.2003 

Dexia banka Slovensko a.s. Klient: Mesto Prešov 
Meno a priezvisko: Gemot Da Meno a priezvisko: 
Funkcia: Funkcia: primátor mesta 

Podpis: 	 ~odpís: 

Meno a priezvisko' . Blažej Žofčin Pečiatka: 
Funkcia: oblastný obchodný riaditel'j ,---...., 

. """ ,./ 
Podpis: "./~~ 
Pečiatka: .~~ 

Dexia banka Slovensko 8.S. 	 \. .<:> 2 ~~01/2 "",f%~~ 
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Zmluva o termínovanom úvere 
č. 40/016/03 
Dodatokč.2 

~10/$f3/FI301~ 

Dexia banka Slovensko a.s. 
Sídlo: Hodžova I I, OIO I l Žil ina 
IČO: 3 I 57595 I 
IČ DPH: SK2020372541 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L 

(ďalej len Banka) 

Klient: 
Mesto Prešov 
Sídlo: Mestský úrad, Hlavná 73, 080 01 Prešov 
IČO: OO 327 646 
Zastúpený: JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta 
Číslo účtu: 0441851011/5600 

(ďalej len Klient) 

uzatvárajú v súlade s § 516 ods. I Občianskeho zákonníka tento dodatok k Zmluve o úvere č. 
40/016/03 zo dňa 19.06.2003 v znení neskoršieho dodatku, na základe ktorého sa zmluvné strany 
dohodli na zmene a doplnení nasledovných ustanovení uvedenej zmluvy: 

Článok I. 
Obsah dodatku 

4. Forma úveru 

4.4. ÚROKOVÁ SADZBA A POPLATKY 

Pôvodné znenie bodu 4.4.3. a pôvodné znenie bodu 4.4.4. sa rušia a nahrádzajú nasledovným 
textom: 

4.4.3. Úrokové rozpätie je 1,50 % p.a. 

4.4.4. Celková úroková sadzba: referenčná úroková sadzba 6 mesačného EURIBOR + úrokové 
rozpätie 1,50 % p.a .. 

Článok II. 

Záverečné ustanovenia 


I. 	 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmeny vyplývajúce z tohto Dodatku Č. 2 k Zmluve o úvere 
Č. 40/016/03 zo dňa 19.06.2003, vyjadrujú vôľu zmluvných strán, nie sú im známe 
okolnosti, ktoré by ho robili neplatným a na znak súhlasu pripájajú podpisy osôb 
oprávnených konať v ich mene. 

2. 	 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
01.07.2010. 
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3. 	 Ostatné ustanovenia Zmluvy o úvere č. 40/016/03 zo dňa 19.06.2003 v znení 
neskoršieho dodatku ostávajú v plnom rozsahu nezmenené a pre zmluvné strany záväzné. 

4. 	 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch originálnych exemplároch, z ktorých každá 
zmluvná strana obdrží dva rovnopisy. 

5. 	 Klient sa zaväzuje zaplatiť Banke poplatok za vypracovanie Dodatku Č. 2 k Zmluve 
o úvere Č. 40/016/03 zo dňa 19.06.2003, ktorý je splatný mýneskôr v deň podpisu Dodatku 
vo výške O,-EUR. 

V Prešove, dňa 	 V Prešove, dňa o1 -07- 2010o1 -07- ZOlO 

Dexia banka Slovensko a.s. 	 Mesto Prešov 
Meno a priezvisko: Ing. Michal Smolej Meno a priezvisko: JUDr. Pavel Hagyari 
Funkcia: Riaditel' regionálneho Funkcia: Primátor mesta 

obchodného centra 
Podpis: Podpis: ~~~~ ____ /' '-f---

--~-

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Krajňáková 


Funkcia: Obchodný manažér Pečiatka: 


Podpis: 


/;'j 
Dexia banka Slovensko Cl...• 

03/01:}Pečiatka: 
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