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Municipálny úver - Univerzál 

Zmluva o úvere č. 077/006/19 
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: 
Obec Blatné Remety 
Sídlo: Obecný úrad Blatné Remety, Blatné Remety 26, 072 44 Blatné Remety 
IČO: 00 325 058 
Zastúpený: Mgr. Radoslav Gunar, starosta obce 
Číslo MUU účtu: SK58 5600 0000 0042 4663 1011 
Číslo účtu: IBAN SK32 5600 0000 0042 4663 4001  
(ďalej len klient) 
 
 

Zmluvné strany uzatvárajú v súlade s § 516 ods. 1 Občianskeho zákonníka tento dodatok k Zmluve o Municipálny úver - Univerzál 

Zmluva o úvere č. 077/006/19 zo dňa 10.09.2019, na základe ktorého sa zmluvné strany dohodli  na zmene a doplnení nasledovných 
ustanovení uvedenej zmluvy: 
 
 
 

Článok I. 
Obsah dodatku 

 
1.    Predmet zmluvy 
Bod  1.3.2. sa ruší a nahrádza nasledovným textom:  
1.3.2. Limit úveru: 399 000,00 EUR, slovom: Tristodeväťdesiatdeväťtisíc eur. 

   (navýšenie o 80 000,00 EUR) 
 
 

Do bodu 1.3. sa dopĺňa bod  1.3.6. s nasledovným textom:  
1.3.6. Účel úveru:  

1.  Vyplatenie polehotných záväzkov voči Sociálnej poisťovni. 
2. Financovanie investičných potrieb obce, refinacovanie záväzkov z investičnej činnosti, refinancovanie úverov 

a financovanie úverov a financovanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu. 
 
 

3. Čerpanie úveru a podmienky predchádzajúce čerpaniu 
Do článku 3. sa dopĺňajú body 3.4. a 3.5. s nasledovným textom: 
3.4. Limit úveru bude po poskytnutí na účet klienta č. ú. SK58 5600 0000 0042 4663 1011 blokovaný v plnej výške. Banka postupne uvoľní 

jeho čerpanie do výšky limitu na nasledujúce účely:  
3.4.1. Účel č. 1: Vyplatenie  polehotných záväzkov voči sociálnej poisťovni. 

Podmienky čerpania na účel 1: Zriadenie záložného práva na pohľadávky zo všetkých účtov vedených v Prima banka Slovensko, a.s. s 
registráciou záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv. 

3.4.2. Po čerpaní úveru na účel č.1 bude blokácia limitu uvoľnená a prostriedky bude možné voľne čerpať formou debetného zostatku na 
účte na účel č.2.:  Financovanie investičných potrieb obce,  refinancovanie záväzkov z investičnej činnosti, refinancovanie úverov a 
financovanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu. 

3.5. Po vyčerpaní plnej výšky limitu na uvedené záväzky bude blokácia limitu uvoľnená a úver bude bezhotovostne čerpaný formou  
debetného zostatku na účte klienta. 

 
 
6. Ďalšie povinnosti klienta 
Do článku 6. sa dopĺňa bod  6.5. s nasledovným textom: 
6.5. Do 30 dní od čerpania úveru vydokladovanie bezdĺžnosti voči Sociálnej poisťovni. 
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Zmluvné strany sa dohodli na doplnení textu Zmluvy o Municipálny úver – Univerzál, Zmluva o úvere č. 077/006/19 zo dňa 
10.09.2019 v znení platných dodatkov o ustanovenie článku Zabezpečenie:  

8. Zabezpečenie  

8.1.  Pohľadávky banky vyplývajúce z tejto zmluvy a pohľadávky s ňou súvisiace musia byť po celú dobu ich trvania zabezpečené záložným 
právom na pohľadávky. Záloh je špecifikovaný Zmluve o zriadení záložného práva na pohľadávky č. 077/006/19. 

 
Zároveň touto zmenou/doplnením dochádza k zmene číslovania článku 8. Záverečné ustanovenia na 9. Záverečné 
ustanovenia“   
 
 
 

Článok II. 
Aktualizácia úrokovej sadzby 

 
Dňom účinnosti tohto Dodatku sa nanovo stanoví výška referenčnej sadzby (12 mesačný Euribor®), ktorá sa používa na určenie úrokovej 
sadzby platnej pre úver podľa Zmluvy, a to tak, že v deň, ktorý bezprostredne predchádza dňu účinnosti tohto Dodatku, sa predčasne 
ukončí prebiehajúce obdobie fixácie a následne v deň účinnosti tohto Dodatku začne nové obdobie fixácie s tým, že deň účinnosti tohto 
Dodatku bude zároveň rozhodujúcim dňom pre nastavenie úrokovej sadzby pre toto nové obdobie fixácie. Výška novej referenčnej sadzby 
Euribor® sa stanoví okolo 11:00 hodiny dva (2) prevádzkové dni Transeurópskeho automatizovaného expresného systému hrubého 
zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET) pred týmto novým rozhodujúcim dňom pre nastavenie úrokovej sadzby. 

 
 
 
 

Článok III. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmeny vyplývajúce z tohto dodatku, 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 Úverovej zmluvy ostávajú v plnom rozsahu nezmenené a pre zmluvné strany záväzné. 
4. Klient sa zaväzuje zaplatiť Banke poplatok za navýšenie úveru, ktorý je splatný v deň jeho účinnosti vo výške 200,00 EUR slovom: 

Dvesto EUR. 
 

 
             V Michalovciach, dňa 25.01.2023 
 

Prima banka Slovensko, a.s.  Klient: Obec Blatné Remety 

Meno a priezvisko:   Meno a priezvisko:  

Funkcia:   Funkcia:  

Podpis:   Podpis: 

Meno a priezvisko:    

Funkcia:    

Podpis:    
 

 
 


