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CESKAEi 
SPOŘITELNA . - -

Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru 
č. 11964/12/LCD ze dne 18. 2. 2013 
(dále jen .Dodatek" a .,Smlouva o úvě ru") 

I . ol>chodnl firma~ Ceská spotitelna, • -•· 

2. 

sidln· Pro~a 4, Olbrachlova IS29162. P-SC 14(}00 
ICO. 45244782 
:zap$an8 v obcihodnlm rojGUik u ~cdcm~m, Mč!:>l~k·~m zoudem v- Pr5zc , ~p. zn. 9: \1~71 
(dále jer>,.Bonko' ) 

" název: 
&1dlo: 
!CO. 
(ddl<l jen .Klient) 

Město Černoi.icJ> 
Cemošir,e. Rlearnv• nn~. PSI': 21\2 :28 
0024 11 21 

w:a• iraji 'te;iiO IJQdalek Ke SmlQuvě 0 ťN~ru 

CLÁNEK I 
ZMĚNA SM'"OUVY O :UVĚRU 

t Na záRiadé taclosti Kllenll! a so souhlas<'"' oanky se Banka a Klient cohodh n;~ nésledujicl:h zmén.~ch l)'kaíiclon 
s e: úmČP.OJ l}Něru: 

a) pof·inc:j e d nem 1-'. 9. 2016 (Vtetněj se ůroková s.azba úv~r.u stédnává J(tko P•orněnn~ sa:z-ba, jej i výše 
bode stanovována fako vyše Referenční sazb~ platné. v, Oen stanoveni· se zvj'šením o márti 0,20 % rótně. 
Relerenčnf sazboJ se pro účely tolloto uslllnovenl rozuml 3-méslčnl PRIBOR; urokova sazba oro prvnl 
Obdo111 úrokové s~y Cin i 0,49 % rcčriě; 

b) ObdOtl úrokové sazby fe prall'rdelr é a jeho délka Cin I 3 městoe. 'P-r.'fll tilbdobl t)rokcvé saztl~ pro úroko~~<>u 
sazl,iu Úvěru r;>Q~Ic bQdu a)l ohoto llClstavoe zaóiné dneni 14. 9. ;1016 (vče:n~) a l.va pg (loou 3 mčsicú. 

V důsledku výše uved.ených zm~n se odPovfďa_ji'c.im rp·ůsObem rr"ěni1 přis lušr-.é !asti Smlouvy o ůvěru t(kaJic.i·se 
úrotenJ Úvěru. 

Č'LÁNEK ll 
lÁV~REČNÁ USTANOVENI 

1. Tento Dodatek naby•lá platností a útinr1ostí dnem ~ooprsu llšech smluvních stran. 

2 . ID<ilotl<a ,plalnosti právniho úkon Jl (jednimil pc;>dle :§ 4 1 zilkona e. 1 ?812000 Sb .. , o abcich (obeo:nl ztrzenl). 
v olatném znénl. 1:< u:tavl'en' lohOtc Oooatku ma Knent souhlasudélen:(usnesenim č. Z/1612/2016 pftjatym na 
~sedani z,istupitelj!:va Klient~ I<QI:@ném (lno 7. 9 ;(Q16, kl!>)'m bylo rozhoc;lnutQ o 'YZllvfeni tQhotQ Dodatku 

3. lJst~ulover1j Smiouvy o ťlvetu rledotčenci tirn~Q Oodalkem se 1e111énl <::1 jsou na:dál·e platrla a účinr\3 . 

~ . Ro]my psané velk_ýfni písme.ny tnebo $ ~oo-e_lkým po~téčnJm1p·lsmenem. v 1ednQtnéita 1 mnotném čie.lě. m~ji 1pró 
ý~ly tnhot~ DQdatk~"o~ význam 1\.l~deny Vé Smlo~ QJY"'illJ, pekuel n·enJ v tomto, Doctatn. st,anoveno jinak, 

112 



5. Tento Po~ate~ 1• t.llavfen' v tolika vyhotovenfch tak aby kazdá ~e smlu\<nr~ stran obdrž.~Ja alesp_on 1 
·,yno10veni. 

V(e) P'ibrami• 

Česká sp<>řitelna, a.s. 

Titu~, jméno. ptíjmcnfJ 
Fu.1k~e 

Titul. l."'tino, prljmeni 
~~nf<qe 

__________________________ dne 

V(t) černo~ioi<>,·~h _ ___________ ____ ______ _ dne 

Město Oerno,lce 

- --------------------------------- dne 

14 9 2016 

~9. <0·t6 

Po1vrzuJt ie s ·.,Yj1mkcou pfipadnýr:h pOOpi~IJ QvAlAnYch •notářem nebo j i,• ou,op<ravMérrO'" osobou Každ~ ~ výše 1,.1veďenYch 
·OSO.b podepsala tento dodatek plédé mnóu á ze jsem podle •IOIO!:nc!;li oqélil(o)·jejlitotožnost. 




