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Záväzný úverový prísľub č. 22/003/17/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 Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L 
(ďalej len „banka“) 
 
 
týmto potvrdzuje a vyhlasuje , že žiadosť klienta: 
 
 
Obec Jasenovce 
Sídlo: Obecný úrad Jasenovce 9, 094 05 Holčíkovce 
IČO: 00 332 437 
Zastúpený: Ladislav Trybula, starosta obce 
Číslo účtu: SK36 5600 0000 0042 9321 1001 
(ďalej len „klient“) 
 
 
zo dňa 04.04.2017 o poskytnutie úveru vo výške 15 000,00 EUR s účelom: "Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ 
Jasenovce" a s dobou splatnosti 4 roky, bola dňa 06.04.2017 schválená. Banka je preto pripravená poskytnúť označenému 
klientovi Obec Jasenovce úver, 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 sa banka 
a klient dohodnú na konečnom znení zmluvy o úvere  a ak sa počas prípravy tejto zmluvy 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 zmluvného vzťahu s bankou.  
 
Klient sa zaväzuje zaplatiť Banke jednorazový poplatok za vydanie záväzného prísľubu a vykonanie analýzy vo výške  
150,00 eur, ktorý je splatný v deň účinnosti tohto prísľubu. 
 
Banka je oprávnená vykonať úhradu poplatku inkasným spôsobom z účtu Klienta č.ú.: SK36 5600 0000 0042 9321 1001. 
Za účelom úhrady poplatku je Klient povinný zabezpečiť na účte dostatok finančných prostriedkov na úhradu poplatku. Za 
účelom inkasa poplatku je Banka oprávnená zaťažiť účet Klienta č.ú. SK36 5600 0000 0042 9321 1001 aj v prípade 
nedostatku prostriedkov na účte.  
 
Tento úverový prísľub nadobúda platnosť dňa 07.04.2017 a stráca platnosť 06.04.2018, resp. podpísaním úverovej zmluvy. 
 
Tento úverový prísľub nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni, 
kedy bolo Banke preukázané zverejnenie Úverovej zmluvy a zmlúv, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť podľa zákona č. 
211/2000 Z.z., a to predložením písomného potvrdenia o zverejnení Úverovej zmluvy a zmlúv, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú 
súčasť, alebo zverejnením Úverovej zmluvy v Obchodnom vestníku na základe žiadosti Banky, podľa toho, ktorá z týchto 
skutočností nastane skôr. Tento úverový prísľub stráca platnosť 06.04.2018, resp. podpísaním úverovej  
 
 
V Prešove, dňa 07.04.2017 
                                        

 
 

Prima banka Slovensko, a.s.  Obec Jasenovce 

Meno a priezvisko: Beáta Tarnovská  Meno a priezvisko: Ladislav Trybula 

Funkcia: firemný bankár  Funkcia: starosta obce 

Podpis:   Podpis:  

Meno a priezvisko: Adela Faybíková    

Funkcia: firemný bankár  Pečiatka:  

Podpis:     

Pečiatka:     


