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Československá obchodná banka, a.s.
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■g co ^ so sídlom: Michalská 18, 815 63 Bratislava
I -ro I IČO: 36 854 140
jQ Š cS p p isa n á v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B
-<5 si S
„Banka“)
« S CO ktorú zastupujú:
Ing. Juraj Dulovič
C
Q
>
“
Ing. Tomáš Korauš, PhD.
>
O
kontaktné miesto:
Korporátna pobočka Bratislava
5m
adresa:
Nám. SNP 29,815
63 Bratislava
’
CO

Qí
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Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
so šidlom: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
IČO: 00 603 481
hlavné mesto Slovenskej republiky, samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej
republiky majúci postavenie právnickej osoby
(ďalej len „Klient“)
ktorého zastupuje:
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor

Banka a Klient (ďalej tiež “Zmluvné strany”)
uzavierajú tento
Dodatok č. 1
k Zmluve o účelovom úvere č. 0858/14/80100
(ďalej len „Dodatok“).
Za účelom aktuálnej úpravy vzájomných záväzkových vzťahov Zmluvných strán
vzniknutých na základe a v súvislosti so Zmluvou o účelovom úvere č. 0858/14/80100 zo dňa
26.09.2014 (ďalej len „Zmluva“) sa Zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách ustanoveni
Zmluvy:
L
1) V Článku III. (Úročenie a splácaniel Zmluvy sa mení odsek 1) a nadobúda nasledujúce
znenie:
1) Úver je úročený pohyblivou úrokovou sadzbou s prechodnou fixáciou, ktorá sa skladá
z referenčnej úrokovej sadzby medzibankového peňažného trhu BURIBOR 3-mesačný, vo
výške uvedenej v informačnej sieti REUTERS, pripadne v iných informačných médiách, a to
dva pracovné dni pred začiatkom príslušného obdobia fixácie, a marže (prirážky) v pevnej
výške 0,575 % p.a., ak k príslušnému jednotlivému čerpaniu Úverového limitu došlo
v predchádzajúcich obdobiach fixácie, pričom úroková sadzba takýmto spôsobom dohodnutá
je v danej výške platná pre aktuálnu výšku čerpania Úverového limitu a pre celé príslušné
obdobie fixácie.
Marža vo výške 0,575 % p.a. je platná dňom podpisu tohto Dodatku, a to pre akúkoľvek
zvyšnú časť príslušného obdobia fixácie podľa Článku (Úročenie a splácaniel Zmluvy tj.
marža (prirážka) v pevnej výške 0,575 % p.a. sa bude uplatňovať odo dňa podpísania tohto
Dodatku namiesto doteraz dohodnutej marže (prirážky) v pevnej výške 0,64 % p.a..

a
1)
2)

Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a zostávajú v plnom rozsahu v platnosti.
Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť v deň
nasledujúci po dni zverejnenia tohto Dodatku podľa § 47a Občianskeho zákonníka v súlade so
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zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
V prípade neplatnosti alebo neúčinnosti jednotlivých ustanovení Dodatku nebudú dotknuté jeho
ostatné ustanovenia.
Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží Banka a jeden Klient po
podpise oboch Zmluvných strán. Všetky rovnopisy Dodatku majú právnu silu originálu.
Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že po prerokovaní Dodatku sa zhodli na jeho
obsahu vo všetkých bodoch a uzavierajú Dodatok na základe svojej slobodnej a vážnej vôle.

Y prílohe:
Vzor potvrdenia o zverejnení Dodatku
V Bratislave, dňa

.2016.

0 8 *08- 2016

V Bratislave, dňa

.2016.

Československá obchodná banka, a.s.

Hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava

Ing. Juraj Dulovič

JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor

Ing. Tomáš Korauš, PhD.
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0 8 *08* 2016

Klient

Preukázanie totožnosti podpisujúceho:
Doklad totožnosti: OP/PAS číslo:
Platnosť dokladu totožnosti do:
Preukázanie verifikoval:..........
dňa:.........................
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