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Závázný úverov,ý prísl'ub
č.35l00tlL7lup

Prima banka Slovensko, a.s.
Sídlo: Hodžova 11, 01o tt Žilina
rčo: :r 575 951
tč opH: sKzo2o372541
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L
(d'alej len ,,banka")

trimto potvrdzuje a vyhlasuje, že žiadosť klienta:

Obchodné meno: SLV s.r.o.
Sídlo: Krajné 52,9t'6 16 Krajné
ICO: 36 290 815
Registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, VloŽka ČÍslo: 18937/R, Oddie!: Sro
Zastúpený: Ing. Peter Kubis, konatel'
Číslo účtu: sK68 5600 0000 0069 0812 1002
(d'alej len ,,klienť')

zodňa 08.12.2oL7 oposkytnutie úveru vo výške 330OO0,0O EUR na účely spolufinancovania projektu s názvom,,RekonŠtrukcia ČOV
Krajnď podporovaného z operačného programu Integrovaný regionálny operačný přogram/

bola dňa 2o.L2.2oL7 schválená. Banka je preto pripravená poskytnúť označenému klientovi Obchodné meno: SLV s.r.o., SÍdlo: Krajné 52,
916 16 Krajné, tČo: ge 29o 815, úver za podmienky doručenia rozhodnutia Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operaČný
progřam o schválení NFP, pričom d'alšie podmienky, za ktonich bude predmetný úver klientovi poskytnutý budú upravené v samostatnej
zmluve o úvere.

Vyhlásením a vystavením tohto úverového prísl'ubu vzniká banke závázok 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 podl? názoru banky mohli viesť k zhoršeniu ekonomickej situácie klienta a bim k ohrozeniu
schopnosti klienta plniť závázky z pripravovaného úverového vzťahu s bankou. Klientovi nevzniká nárok na náhradu Škody, v prípade ak
klientovi nebude bankou poskytnubi úver alebo jeho časť.

Doba platnosti úverového prísl'ubu: 12 mesiacov.

V Trenčíne dňa 2L.12,2OL7

Prima banka Slovensko, a.s.

Meno a priezvisko;

Funkcia: lng. Martin BenkoviČ
Podpis: 

-@(

Meno a priezvisko:

Funkcia:

Podpis:

-/

Prima banka Slovensko, a.s,

Regionálno obchodné cenkum

Hviezdoslariova 2
911 00 Trenčín 1
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