
Československá obchodná banka, a.s. 

so sídlom: Michalská 18, 815 63 Bratislava .IČO: 36 854 140 
4apísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vloţka č. 4314/B  
(ďalej len „Banka") 

ktorú zastupujú: Ing. Eva Bôtošová 
Ing. Martin Sokol  

kontaktné miesto:  Korporátna pobočka Banská Bystrica  
adresa: Horná 69, 975 50 Banská Bystrica 

a 

Mesto Žiar nad Hronom 

so sídlom: Š. Moysesa 46, 965 19 Ţiar nad Hronom 
IČO: 00 321 125 
(ďalej len „Klient") 
ktorého zastupuje: Mgr. Ivan Černaj, primátor mesta, rod. č.: XXXXXX 

(Banka a Klient ďalej tieţ „Zmluvné strany") uzavierajú tento 

Dodatok č. 4 k Zmluve o účelovom úvere č. 0001/09/8728 

(ďalej len „Dodatok"). 

Za účelom aktuálnej úpravy vzájomných záväzkových vzťahov Zmluvných strán vzniknutých                 
na základe a v súvislosti so Zmluvou o účelovom úvere č. 0001/09/8728 zo dňa 16.01.2009 v znení       
platných dodatkov (ďalej len „Zmluva") sa Zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách           
ustanovení Zmluvy: 

L 

1) Pôvodné znenie Článku I., (Výška, účel a podmienky čerpania úveru), ods. 1) Zmluvy sa 
nahrádza týmto znením: 
„1) Banka poskytne Klientovi peňaţné prostriedky formou účelového úveru do výšky            
úverového limitu =3.819.392,- EUR (ďalej len „Úverový limit"). Úver môţe byť čerpaný                      
v súlade s účelom dohodnutým v tejto Zmluve do 30.06.2011. Banka poskytuje úver Klientovi           
na rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste Žiar nad Hronom a doplňujúce práce -       

asfaltová oprava chodníkov po pokládke káblov verejného osvetlenia." 

2) Pôvodné znenie Článku I., (Výška, účel a podmienky čerpania úveru), od s. 2), bod B)          
Zmluvy sa dopĺňa o písm. í) v tomto znení: 
„f) bolo predloţené Potvrdenie Klienta o zverejnení tohto Dodatku v súlade so zákonom                       
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení." 

]L 

1) Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a zostávajú v plnom rozsahu v platnosti. 
2) Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Klienta. V prípade neplatnosti alebo 
neúčinnosti jednotlivých ustanovení Dodatku nebudú dotknuté jeho ostatné ustanovenia. 

3) Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých prevezme jeden rovnopis Klient a              
Banka dva rovnopisy. Všetky rovnopisy Dodatku majú právnu silu originálu. 

4) Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, ţe po prerokovaní Dodatku sa zhodli na jeho          
obsahu vo všetkých bodoch a uzavierajú Dodatok na základe svojej slobodnej a váţnej vôle. 

  

 

 

 



 

V Banskej Bystrici, dňa 17.03.2011 V Banskej Bystrici, dňa 17.03.201

 

 

Československá obchodná banka, a.s. 
Ing. Eva Bôtošová Ing. Martin Sokol 

 

 

Mesto Žiar nad Hronom  
Mgr.Ivan Černaj, primátor mesta

 

 

Overenie podpisu/totoţností: 

 

 



 

 


