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

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
v Ziline, Oddiel: Sa, Vložka čislo: L48/L (d‘alej len,, banka‘)

a

obchodné meno: Obec Kluknava
IČO: 00329274
sĺdlo: KLUKNAVA 17?, 05351 KLUKNAVA
Štát: Slovenská republika číslo telefónu: +421534473204

- e-mail: starosta@kluknava.sk
zastúpený: Ing. Stefan Kováč, r.č. Slovenská

republika, Primátor
(ďalej len ‚majitel‘ účtu“)

uzatvárajú v súlade s 708 a nasl. Obchodného zákonnika a So Všeobecnými obchodnými podmienkami - Prima banka
Slovensko, as. (ďalej len ‚.VOP“) túto zmluvu, pnčom VOP tvoria jej neoddeliltel‘nú súčasť.

1. Prima banka zriad‘uje ma;iterovi účtu nasledovný účet v mene etro:

6slo účtu kód banky IBAN
3411982022 / 5600 5K8956000000003411982022

typ účtu: Grantový účet

frekvenda výpisov. mesačne spbsob doručenia výpisov: poštou

účet na pnpisovanie úrokov1:

účet na inkaso úrckov: 3411984001

účet na inkaso poplatkov‘: 3411984001/5600

disponovanie účtcm v súlade:

podpisovým vzorom platným k účtu číslo‘:3411984001/S600

so zoznamom oprávnených osöb platným k účtu äslo:

adresa na zas:elanie výp:sov (v prípade, že je má ako adresa sidla):

2- Majite:‘ účtu vyhlasuje, že:
• Učet pcdfa bodu 1 bude používat‘ výlučne pre prijem a čerpanie dotácii poskytnutých z Osobnosti a história.
• peňažné prostriedky na účte podIa bodu 1 použije na účel vymedzený pcskytovatefcm dotáde.

3. Banka nie je pcv;nr,á sledovat‘ dodržanie účelu pcužit:a, resp. čerpania prostnedkov z tohto účtu.
4. í•la;ite účtu sa zavázuje platit‘ banke poplatky v zmysle platného Sadzobnka.
5. Ma;ite‘ účtu vyhlasuje, že:

• W bol/ D nebol informovaný o úrokovej sadzbe, poplatkoch a nákladoch súvĺsiacich s toLto zmluvou podfa 37
ods, 2 zákona o bankách;

• prevzal a oboznámíl sa pred uzatvorením tejto zmluw s jej súsťami a súhlasí s nimi: W VOP; W Sadzobr.ik.
5. Banka neodvolatef ne navrhuje aby prípadné spory z tohto obchodu boJi rozhodnuté Stálym rozhodcovským súdom Slcvcnskej

bankovej asooáoe. Doručený rozhodcovský rozsudok má rovnaké účinky ako právoplatný rozsudok súdu, V zákonných pripadoch
je možné podať žalobu o jeho zrušenie na súd. Majiter účtu návrh: S orijirna/ D ncprJfma.

7. Táto zmluva je platná a úČ:nnä dňom jej podpisu všetkými zmluvnými Stranami, Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie tejto
zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Spišskej Novej Vsi dňa 14.4.2016

Prima banka Slovensko, as,: Za majitel‘a účtu:

Meno a priezvisko: Ing. Jana Kyselová Meno a priezvisko: Ing. Štefan Kováč,
Funkcia: Osobný bankár Podpis:
Podpis: Pečiatka:

Meno a priezvisko: Martina Vao/ušková)
Funkcia: Osobný bankár ‘

Podpis:

len v pripade, že je iný ako zriad‘ovaný účet
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