
Závázný úverový prísl'ub
č.06/006llIlup

Dexia banka Slovensko a.s.
Sidlo: Hodžova 11, 01O tt Žilina
ICO: 3I 575 95l
rč ppn: sK202037254l
"apisanáv Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline,Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L
Zastúpená:
(d'alej len,,banka")

týmto potvrdatje a vyhlasuje , že žiadosť klienta:

obec Šintava
Sídlo: Šinhva, g25 5t Širrto",
ICO: 00 306 193
Zastúpený: Miroslav lloliěka, Starosta obce
( ďalej len,,klienť')

zodňa 17.01.2011 oposkytnutie úveru vo výške 38238,- EUR súčelom: spolufinancovanie
výstavby projektu ,,Nájomný bytový dom - 14 bj. s prípojkami inžinierslcych sietí" a s dobou
splatnosti 08.02.2012, bola dňa 08.02.2011 schválená. Banka je preto pripravená poslrytnúť
označenému klientovi Obec Šintava úver, pričom ďalšie podmienky, zaktorych bude predmetný
úver klientovi poskytnu!ý budú upravené v samostatnej zmluve o úvere.

Vyhlásením a vystavením tohto úverového prísl'ubu vzniká banke záv'dzok poskytnúť omaěenému
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 podlb názoru banky mohli
viesť k ďtoršeniu ekonomickej situácie klienta a tým k ohrozeniu schopnosti klienta plniť závázl<y

z pripravovaného zmluvného vďahu s bankou.

Klient sa zav'dzuje zap|atiť Banke jednorazoqý poplatok za vydalie záv'iizného prísl'ubu
a vykonanie ana|ýzy vo výške t?0 % zpožadovaného objemu finančných prostriedkov, ktoný je
splatný v deň podpisu tohto prísl'ubu.

Banka je oprávnená vykonať úhradu poplatku inkasným spósobom zitěfi Klienta č.ú.:
1015195001/5600. ZatĚelomúhrady poplattu je Klient povinný zŇezpeěiť na účte dostatok
finančných prostriedkov na úhradu poplatku. Zaúéelom inkasa poplatku je Banka oprávnená
zaťažiť účet Klienta č.ú. 1015195001/5600 aj v prípade nedostatku prostriedkov na Účte.

Tento úveroqý prísl'ub nadobúda platnosť ďňa 09.02.2011 a stráca plaúrosť 12 mesiacov od jeho
vystavenia, resp. podpísaním úverovej zmluvy.

V Trnave dňa 09.02.2011

Dexia,banka Slovensko fl. . obec sintava
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