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 Mestské zastupitel'stvo v Prešove 

Mesto Prešov 

UZNESENIE 

z XXXVII. mimoriadneho zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Prešove 

dňa: 3.6.2013 číslo: 391/2013 

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

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

schvaľuje 

zmenu úverového vzťahu s Prima bankou, a. s. v čiastke 970 922,11 € za podmienok 
stanovených v Dodatku č. 3 k Zmluve o úvere 401016/03, ktorého návrh tvorí súčasť tohto 
uznesenia. 

- 5. 06. 2013 primátor mesta 

Dostanú: 	 Overovatelia: 
4Í{vJ?/podľa rozdeľovníka 	 MUDr. Daniela Mrouahová 

PaedDr. Miroslav Benkm. '-1JJ(p'1f.l _ 

Ing. arch. Viktor Tkač' . / JWV 

F - MsÚ/SP-01/2711 



Príloha k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 391/2013 

Prima banka Slovensko, iI.S. 
Hodžova 11,010 II Žilina, IČO: 31575951, IČ DPH: 5K202037254l 

Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: sa, vložka č.: l48/LPrima BankaCJ SWIFr Code: KOMASK2X, www.primabanka.sk 

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: OO 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. Fonna úveru 
Bod 4.1. sa ruší a nahrádza nasledovným textom: 

4.1. VýJka 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: podl'a nasledovného splátkového kalendára: mrt'ročne k 25. dňu mesiacov marec, jún, september 

a december: 

rok 2013 nasledovne: 

25.06.2013 splátka vo výJke 58 368,00 EUR 

25.09.2013 splátka vo výške 58 368,00 EUR 

27.12.2013 splátka vo výJke 58 368,56 EUR 

rok 2014 - rovnomerné mrt'ročné splátky vo výške 33 159,00,- EUR 

rok 2015 - rovnomerné mrt'ročné splátky vo výške 33 159,00,- EUR 

rok 2016 - rovnomerné mrt'ročné splátky vo výške 33 159,00,- EUR 

rok 2017 - rovnomerné mrt'ročné splátky vo výške 33 159,00,- eUR 

rok 2018 - rovnomerné mrt'ročné splátky vo výške 33 159,00,- eUR 

rok 2019 - rovnomerné mrt'ročné splátky vo výške 33 159,00,- eUR 


s výnimkou poslednej splátky, ktorá bude vo výške zostatku Úveru. 
Pt'\l~ cnl~+4"..,.· "'leo "It! .... ft .... 

Body 4.4.1. až 4.4.5. sa rušía 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 EURlBOR + 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 prislušného mesiaca; 

Oop/ňa 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 prislušný kalendámy 

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

ČlánokD. 

Záverečné ustanovenia 


1. 	 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmeny vyplývajúce z tohto Dodatku č. 3 k Zmluve o úvere č. 40/016/03, vyjadrujú 
vôl'u 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 podl'a zákona č. 211/2000 Z.z., a to predložením písomného 
potvrdenia o zverejnení, alebo zverejnením tohto dodatku v Obchodnom vestniku na základe žiadosti Banky, podl'a 
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: štyritisfcosemstoplit'deslatštyrt eur 
šest'deslatjeden 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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