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Informatívna správa  
 

o zmene úverových podmienok v zmluvách o účelovom úvere č. 8115/12/08720, 
8116/12/08720 a 0648/15/08720 

 
  Dôvodom predloženia informatívnej správy je informácia o zmene úrokovej sadzby 
v zmluvách o účelovom úvere č. 8115/12/08720, 8116/12/08720 a 0648/15/08720. 

  Dňa 07.07.2017 predložila Československá obchodná banka, a.s. so sídlom Michalská 18, 
815 63 Bratislava (ďalej len „ČSOB a.s.“) k podpisu  primátorovi Mesta Banská Bystrica dodatky 
k platným úverovým zmluvám, uzatvoreným medzi Mestom Banská Bystrica a ČSOB a.s., 
predmetom ktorých je zníženie úrokovej marže zo strany banky. Dodatky boli zo strany banky 
podpísané dňa 07.07.2017 a úroková marža bola s týmto dátumom nastavená v systémoch banky. 
Jedná sa o nasledujúce dodatky: 

• Dodatok č.4 k Zmluve o účelovom úvere č. 8115/12/08720 

• Dodatok č.4 k Zmluve o účelovom úvere č. 8116/12/08720 

• Dodatok č.2 k Zmluve o účelovom úvere č. 0648/15/08720 

Dôsledkom zníženia úrokovej marže je zmena úrokovej sadzby pri úvere č.: 

• 8115/12/08720 z pôvodnej úrovne 0,58 % p.a. + 1M EURIBOR na úroveň 0,31 % p.a. + 
1M EURIBOR 

• 8116/12/08720 z pôvodnej úrovne 0,58 % p.a. + 1M EURIBOR na úroveň 0,31 % p.a. + 
1M EURIBOR 

• 0648/15/08720 z pôvodnej úrovne 0,77 % p.a. + 1M EURIBOR na úroveň 0,31 % p.a. + 
1M EURIBOR 

Ostatné parametre uvedené v zmluvách o účelovom úvere č. 8115/12/08720, 8116/12/08720 
a 0648/15/08720 zostávajú nezmenené. 

  Následne uvádzame vyčíslenie úspory vyplývajúcej so zníženia úrokovej sadzby. 
Porovnanie výšky úrokov pri pôvodnej a zníženej úrokovej sadzbe od júla 2017 k zmluvám 
o účelovom úvere č. 8115/12/08720 a 8116/12/08720 do konca splatnosti úverov v januári 2023 a k 
zmluve o účelovom úvere č. 0648/15/08720 do konca splatnosti úveru v decembri 2017 je uvedené 
v nasledujúcej tabuľke: 
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Tab. č. 1: Vyčíslenie úspory úrokov za celú dobu splatnosti úverov 
 
 

Vyčíslenie úspory úrokov do konca splatnosti úverov 

Úver č. 8115/12/08720 Úver č. 8116/12/08720 Úver č. 0648/15/08720 

Splatnosť : 01/2023 Splatnosť : 01/2023 Splatnosť : 12/2017 

sadzba 0,58 % 
p.a. + 1M 
EURIBOR 

91 986,65 € 
sadzba 0,58 % 

p.a. + 1M 
EURIBOR 

20 639,10 € 
sadzba 0,77 % 

p.a. + 1M 
EURIBOR 

282,40 € 

sadzba 0,31 % 
p.a. + 1M 
EURIBOR 

56 206,07 € 
sadzba 0,31 % 

p.a. + 1M 
EURIBOR 

12 611,02 € 
sadzba 0,31 % 

p.a. + 1M 
EURIBOR 

241,65 € 

Rozdiel 35 780,58 € Rozdiel 8 028,08 € Rozdiel 40,76 € 

Úspora úrokov SPOLU: 43 849,42 € 

 
  Z uvedeného vyplýva, že Mesto Banská Bystrica po znížení úrokovej sadzby zo strany 
ČSOB, a.s. u predmetných úverových zmlúv predpokladá celkovú úsporu úrokov vo výške 
43 849,42 Eur.  
 

 

 


