
Iv-

I
Prima banka Slovensko, a.s.

Hodžova 11, 010 11 Zilina, lCD: 31575951, iČ DPH: S1Q020372541

Prirria BaflI(a Qbchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka Č.: 148/L
SWIFT Code: KOMASK2X, www.prfmabanka.sk

Zmluva O grantovom účte
(d‘alej len „zmluva‘)

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951, zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu

v Zilir.e, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „ banka“)

a

obchodné meno: Obec Kluknava
IČO: 00329274
sídlo: KLUKNAVA 177, 053 51 KLUKNAVA

Slovenská republika číslo telefónu: +421534473204
- e-mail: starosta@kluknava.sk

zastúpený: Ing. Stefan Kováč,
republika, Primátor

(d‘alej len „majitel‘ účtu“)

uzatvárajú v súlade s 708 a nasl. Obchodného zákonníka a so Všeobecnými obchodnými podmienkami - Prima banka

Slovensko, a.s. (d‘alej len „VOP“) túto zmluvu, pričom VOP tvoria jej neoddeliltel‘nů súčasť.

1. Prima banka zriaďuje majitelovi účtu nasledovný účet v mene euro:

číslo účtu kód banky IBAN
3411986023 ‚ 5600 SK2356000000003411986023

typ účtu: Grantový účet

frekvencia výpisov: mesačne spůsob doručenia výpisov: poštou

účet na pripisovanie úrokov‘:

účet na inkaso úrokov‘: 3411984001

účet ra inkaso poplatkov: 3411984001/5600

disponovanie účtom v súlade:

s podpisovým vzorom platným k účtu číslo‘:3411984001/5600

D so zoznamom oprávnených osáb platným k účtu číslo‘;

adresa na zasielanie výpisov (v pripade, že je má ako adresa sídla):

2. Majitel‘ účtu vyhlasuje, že:
• Učet podia bodu 1 bude používať výlučne pre prijem a čerpanie dotácii poskytnutých z dotácia VÚC,
• peňažné prostriedky na účte podIa bodu 1 použije na účel vymedzený poskytovatel‘om dotácie.

3. Banka nie je povinná sledovar dodržanie účelu použitia, resp. čerpania prostriedkov z tohto účtu.
4. Majitel účtu Sa zavázuje platiť banke poplatky v zmysle platného Sadzobnika,

5. Majitel‘ účtu vyilasuje, že:
• bol/ G nebol informovaný o úrokovej sadzbe, poplatkoch a nákladoch súvisiacich s touto zmluvou podIa 37

ods. 2 zákona o bankách;
• prevzal a oboznámil sa pred uzatvorenim tejto zmluvy s jej súčasťami a súhlasí 5 nimi: VOP; Sadzobník.

6. Banka neodvo(aterne navrhuje ‚ aby pripadné spory z tohto obchodu bolí rozhodnuté Stálym rozhodcovským súdom Slovenskej

bankovej asociácie. Doručený rozhodcovský rozsudok má rovnaké účinky ako právoplatný rozsudok súdu. V zákonných pripadoch

je možné podať žalobu o jeho zrušenie na súd. Majitel‘ účtu návrh: prijíma/ G neprijíma,

7, Táto zmluva je platná a účinná dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami. Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie tejto

zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Košiciach dňa 10.S.2016

Prima banka Slovensko, aa.: Za majitera účtu:

Heno a priezvisko: Martin Rtsnák Heno a priezvisko: Ing. Steran Kováč,“
Funkda: Osobný bankár Podpis:
Podpis: ‚ Pečiatka:

Meno a priezvisko: Ing. Pamela Chachal‘ákoJ -

Funkcia: Osobný bankár
Podpis:

‘Hen v pripade, že je iný ako zňaďovaný účet

1374/11/0315


