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Dohoda o ukončení Zmluvy o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) 
č. 02/020/15 
(ďalej tiež ako „Dohoda") 

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" alebo spoločne ako „zmluvné strany") 

Klient: Obec Krasňany 
Sídlo: Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Krasňany 
IČO: 00 321 401 
Zastúpený: Ing. Miroslav Bielka, starosta obce 
(ďalej len „klient" alebo spoločne ako „zmluvné strany") 

uzatvorili podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov túto Dohodu, na základe ktorej sa 
dohodli na ukončení zmluvy č. 02/020/15 uzatvorenej dňa 11.12.2015 (ďalej len „Zmluva"): 

1. Zmluvné strany sa dohodli na ukončení platnosti a účinnosti Zmluvy s účinnosťou ku dňu podpísania Dohody. 
2. Za predčasné ukončenie Zmluvy sa klient zaväzuje zaplatiť banke poplatok vo výške 0,00 EUR. 
3. Každá zo zmluvných strán zároveň vyhlasuje, že ku dňu účinnosti Dohody sú vysporiadané všetky jej nároky, ktoré jej 

mohli vzniknúť, resp. vznikli v zmysle Zmluvy voči druhej strane. 
4. Dohoda je platná a účinná dňom podpisu. 
5. Zmluvné strany po prečítaní Dohody konštatujú, že Dohoda vyjadruje ich skutočnú a slobodnú vôľu, nie sú im známe 

okolnosti, ktoré by ju robili neplatnou a na znak súhlasu pripájajú podpisy osôb oprávnených konať v ich mene. 
6. Dohoda je vyhotovená v dvoch originálnych exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis. 

V dňa v y . th 'n<£ dňa O l f , i f , i o / ^ 

Prima banka Slovensko, a.s. Obec Krasňany 

Meno a priezvisko: 

Funkcia: 

Meno a priezvisko. M i c h 3 

Funkcia: 
í n q M i c h a e l a B e r e š í k o v á 
" v • Kankár bankár 

Ing. Miroslav Bielka 

starosta obce 

Podpis: Podpis: 

Meno a priezvisko: 

Funkcia: 

Podpis: 

Pečiatka: Pečiatka: 

Prima banka Sbvensko, a.s. 
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