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Záväzný úverový prísľub
Č.133/002/20/up

Prima banka Slovensko, a.s,
Srdlo: Hodžova 11, 010 II Žilina
IČO: 31 575 951
IČ DPH: SK 2020372541
Zapfsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka äslo: 148fL
(ďalej len .bankaft

)

týmto potvrdzuje a vyhlasuje, že žiadosť klienta:

Klient: Obec Jovsa
Srdlo: Obecný "rad J vla č. 73, 072 32 Jovsa
IČO: OO325 279
Zastúpený: Mgr. l:ublca Čomejová, starostka obce
(ďalej len Hkllenr)

zo d/\a 10.06.2020 o poskytnutie úveru vo výške 240 000,00 EUR s účelom: financovanie vybudovania vodovodu v obd JOVla
bola dňa 18.06.2020 schválená. Banka je preto pripravená poskytnúť označenému klientovi Obec Jovsa, sldlo: Obecný úrad JoVla l. 73,
072 32 Jovsa úver, pričom ďalšie podmienky, za ktorých bude predmetný úver klientovi poskytnutý budú upravené v samostatnej zmluve o
úvere .

•> •• Vyhlásenrm a vystavením tohto úverového prísrubu vzniká banke záväzok poskytnúť označenému klientov! úver, ak sa banka a klient dohodnú
na konečnom zneni zmluvy o úvere a ak sa počas prlpravy tejto zmluvy nevyskytf!ú žiadne závažné okolnosti, ktore by podra názoru banky

.•.., mohli viesť k zhoršeniu ekonomickej situáde klienta a tým k ohrozeniu schopnosti-klienta plniť záväzky z pripravovaného zmluvného vzťahu
".. s bankou.

Klient sa zaväzuje zaplatiť Banke jednorazový poplatok za vydanie záväzného prísľubu a vykonanie analýzy vo výške 240,00 EUR, ktorý je
splatný v dell účinnosti tohto prísrubu.

Banka je oprávnená vykonať úhradu poplatku Inkasným spôsobom z účtu Klienta č.ú.: SK66 5600 0000 0042 47215001. Za účelom úhrady
poplatku je Klient povinný zabezpečiť na účte dostatok finančnýCh prostriedkov na úhradu poplatku. za účelom Inkasa poplatku je Banka
oprávnená zaťažJť účet Klienta č.ú, SK66 5600 0000 00424721 5001 aj v prípad~ nedostatku prostriedkov na účte.

Tento úverový prísľub nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúdm po dni, kedy bolo Banke
preukázané zverejnenie Úverovej zmluvy a zmlúv, ktoré tvoria jej neoddellternú súčasť podľa zákona č. 211/2000 Z.z., a to predložením
písomného potvrdenia o zverejnení Úverovej zmluvy a zmlúv, ktoré tvoria jej neoddellteľnú súčasť, alebo zverejnenim Úverovej zmluvy
v Obchodnom vestníku na základe žiadosti 6anky, podra toho, ktorá z týchto skutočností nastane skOr. Tento úverový prisrub stráca platnosť
12 mesiacov od jeho vystavenia, resp. podp;:;Jním úverovej zmluvy.

VMlchalovdach, dňa 19.06.2020

Prima banka Slovensko, a.s.
Meno a priezvisko:

Funkcia:
Podpis:

Obec Jovsa
Meno a priezvisko:

Funkcia:
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Mgr. Cublca Čornetová

Meno a priezvisko:
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