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Municipálny úver - Univerzál 
Zmluva o úvere č. 74/003/20 
Dodatok č. 1 
 
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) 
 
Obec Poloma 
Sídlo: Obecný úrad Poloma 120, 082 73 Šarišské Dravce   
IČO: 00 327 638 
Zastúpený: Ing. Pavol Hanušovský, starosta obce 
Číslo MUU účtu: SK03 5600 0000 0035 1684 9009 
Číslo účtu: SK08 5600 0000 0035 1684 3002  
(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. 74/003/20 zo dňa 11.11.2020, 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: 205 000,00 EUR, slovom: Dvestopäťtisíc EUR (zníženie limitu úveru o 20 000,00 EUR) 
 

3.         Čerpanie úveru a podmienky predchádzajúce čerpaniu  
Dopĺňa sa bod 3.4. v nasledovnom znení: 
3.4.   Zriadenie záložného práva na pohľadávky zo všetkých účtov a za všetky úvery Obce Poloma v Prima banka 
Slovensko, a.s., s registráciou v Notárskom centrálnom registri záložných práv. 
 

Bod 8. Záverečné ustanovenia zmluvy sa v celom rozsahu ruší (vrátane názvu) a nahrádza sa nasledovným textom:  
 
8.        Zabezpečenie 
8.1. Pohľadávky banky vyplývajúce zo zmluvy o úvere a pohľadávky s ňou súvisiace musia byť po celú dobu ich trvania zabezpečené    

záložným právom na pohľadávky. Záloh je špecifikovaný v Zmluve o zriadení záložného práva na pohľadávky č. 74/007/22. 
 
Zároveň sa zmluva dopĺňa o nový bod 9. Záverečné ustanovenia, ktorý znie:  
 
9.1.    Zmluva je platná a účinná dňom jej podpisu zmluvnými stranami a je uzatvorená na dobu určitú – do splnenia všetkých záväzkov                   

klienta z nej vyplývajúcich. Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie tejto zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia. 

9.2.      Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami, ak nie je v zmluve ustanovené inak. 
9.3.      Poskytnutie limitu úveru môže banka vypovedať bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 3 mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom    

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede klientovi. 
9.4.   Klient môže zmluvu vypovedať bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 30 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť odo dňa    

nasledujúceho po dni doručenia výpovede banke. Klient musí uhradiť banke poplatok za predčasné ukončenie zmluvy vo výške poplatku 
za predčasnú splátku úveru určeného Sadzobníkom poplatkov, pričom uvedený poplatok sa vypočítava zo sumy limitu úveru. Poplatok je 
splatný v deň uplynutia výpovednej lehoty. Klient musí uhradiť banke všetky svoje záväzky zo  zmluvy v deň uplynutia výpovednej 
lehoty, inak sa bude považovať výpoveď klienta za bezpredmetnú. 

9.5.      Banka môže sprístupniť údaje predstavujúce bankové tajomstvo tretím osobám za podmienok uvedených vo VOP.  
9.6.     Klient záväzne vyhlasuje, že: 
9.6.1.  uzatvára/  neuzatvára túto zmluvu na vlastný účet;  
9.6.2. prostriedky, ktoré bude používať na splácanie  budú/  nebudú jeho vlastníctvom (v prípade, že prostriedky použité na splácanie 

budú vlastníctvom inej osoby, klient doručí banke písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej prostriedkov). 
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Článok II. 
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 zmenu zmluvných podmienok, ktorý je splatný v deň jeho účinnosti vo výške 

200,00 EUR slovom: Dvesto EUR. 
 

 
             V Prešove, dňa 26.08.2022 
 
 

Prima banka Slovensko, a.s.  Klient: Obec Poloma 

Meno a priezvisko:   Meno a priezvisko: Ing. Pavol Hanušovský  

Funkcia:   Funkcia: starosta obce  

Podpis:   Podpis:  

Meno a priezvisko:     

Funkcia:     

Podpis:    
 

 

 


