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Záväzný úverový prísľub
č. 71/002/17/up
Prima banka Slovensko, a.s.
Sídlo: Hodžova 11, 010 11 Žilina
IČO: 31 575 951
IČ DPH: SK 2020372541
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L
(ďalej len „banka“)
týmto potvrdzuje a vyhlasuje, že žiadosť klienta:
Obec Komárany
Sídlo: Obecný úrad Komárany 136, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 00 332 488
Zastúpený: Jana Kráľová, starostka obce
Číslo účtu: SK20 5600 0000 0042 5143 3001
(ďalej len „klient“)

zo dňa 17.03.2017 o poskytnutie úveru vo výške 20 000,00 na účely spolufinancovania projektu s názvom "Zníženie energetickej
náročnosti budovy obecného úradu" podporovaného z operačného programu „Kvalita životného prostredia“,
bola dňa 22.03.2017 schválená. Banka je preto pripravená poskytnúť označenému klientovi Obec Komárany, Sídlo: Obecný úrad
Komárany 136, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 00 332 488 úver za podmienky doručenia rozhodnutia Riadiaceho orgánu pre Operačný
program „Kvalita životného prostredia“ o schválení NFP, pričom ďalšie podmienky, za ktorých bude predmetný úver klientovi poskytnutý budú
upravené v samostatnej zmluve o úvere.
Vyhlásením a vystavením tohto úverového prísľubu vzniká banke záväzok poskytnúť označenému klientovi úver, ak bude klientom doručené
rozhodnutie o schválení NFP, ak sa banka a klient dohodnú na konečnom znení zmluvy o úvere a ak sa počas prípravy spolufinancovania
nevyskytnú žiadne závažné okolnosti, ktoré by podľa názoru banky mohli viesť k zhoršeniu ekonomickej situácie klienta a tým k ohrozeniu
schopnosti klienta plniť záväzky z pripravovaného úverového vzťahu s bankou. Klientovi nevzniká nárok na náhradu škody, v prípade ak
klientovi nebude bankou poskytnutý úver alebo jeho časť.
Doba platnosti úverového prísľubu: 22.03.2018.

V Prešove, dňa 23.03.2017
Prima banka Slovensko, a.s.
Meno a priezvisko:

Meno a priezvisko:

Funkcia:

Funkcia:

Podpis:

Podpis:
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