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Zmluva o vinkulovaní peňažných prostriedkov č. 267658/01

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951, IČ DPH: SK2020372541 zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 148/L (ďalej len „Prima banka")

Štát:
Zastúpený:
(ďalej len 11klient")
uzatvárajú túto Zmluvu o vinkulovaní peňažných prostriedkov (ďalej len „zmluva").

Obec Rovensko
00309931
Obecný úrad,
Rovensko 146,
905 01 Rovensko
Slovenská republika e-mail: starosta@rovensko.sk
Ing. Marian Rehuš, starosta obce

Číslo telefónu: 034/6511125

Menoa priezvisko/Obchodné meno:
IČO/Rodné číslo:
Sídlo/Trvalé bydlisko:

Článok I. Účel a predmet zmluvy
1.1. Účelom tejto zmluvy je vinkulovanie peňažných prostriedkov klienta na jeho účte IBAN: SK18 5600 0000

0026 7658 7015, zriadenom na základe Zmluvy o Účte samosprávy uzatvorenej medzi Prima bankou
a klientom dňa 4.05.2015 (ďalej len .účet klienta") v prospech: Štátny fond rozvoja bývania, Sídlo:
Lamačská cesta 8, 83304 Bratislava, IČO: 31749542 (ďalej len „SFRB") v súvislosti s poskytnutím
úveru č. 200/505/2015 (ďalej len „úver").

1.2. Peňažnéprostriedky na účte klienta budú vinkulované vo výške 2.496,24,- EUR, t.j. vo výške 3 mesačných
splátok úveru poskytnutého klientovi zo strany ŠFRB, a to až do doby zániku vinkulácie za podmienok
stanovených v Clánku II. zmluvy.

1.3. Vinkulovaním peňažných prostriedkov sa na účely tejto zmluvy rozumie viazanie disponovania s peňažnými
prostriedkami na účte klienta podl'a Článku II. zmluvy.

Článok II. Disponovanie s vinkulovanými peňažnými prostriedkami
2.1. Klient je oprávnený disponovať s vinkulovanými peňažnými prostriedkami výhradne v súlade s platnými

Všeobecnýmiobchodnými podmienkami - Prima banka Slovensko,a.s. a touto zmluvou.
2.2. Ak ŠFRB predloží Prima banke Vyhlásenie ŠFRB, s uvedením výšky splatnej a neuhradenej pohl'adávky ŠFRB

voči klientovi, Prima banka automaticky odpíše finančné prostriedky z účtu klienta č. IBAN: SK18 5600
0000 0026 7658 7015 a prevedie ich v prospech účtu ŠFRB IBAN: SK34 3000 0000 0000 0011 1691
(ďalej len „účet ŠFRB"), aj bez predloženia platobného príkazu klienta. Vzor Vyhlásenia ŠFRB tvorí prílohu č. 1
zmluvy. Odpísanie finančných prostriedkov v zmysle tohto odseku zmluvy nemá vplyv na celkovú výšku
vinkulovaných peňažných prostriedkov v zmysle Článku I ods. 1.2. zmluvy, t.j. odpísaním finančných
prostriedkov v zmysle tohto odseku zmluvy sa výška vinkulovaných peňažných prostriedkov nezníži.

2.3. Suma vinkulovaných peňažných prostriedkov môže byť znížená výlučne z dôvodu, že dôjde k vyplateniu
vinkulovaných peňažných prostriedkov na základe príkazu na to oprávnených orgánov, najmä exekútora,
správcu daní a poplatkov, súdu a prokurátora. Prima banka takýto príkaz zrealizuje aj z vinkulovaných
peňažných prostriedkov za predpokladu, že peňažné prostriedky klienta, ktoré nie sú vinkulované, nepostačujú
na úplné zrealizovanie príkazu. Vznik tejto skutočnosti banka oznámi ŠFRB iba v prípade predloženia
VyhláseniaŠFRB, do 5 pracovných dní odo dňa doručenia Vyhlásenia ŠFRB.

2.4. Vinkulácia podl'a tejto zmluvy zaniká dňom predloženia písomného Súhlasu ŠFRB so zrušením vinkulácie
peňažnýchprostriedkov. Vzor Súhlasu ŠFRB so zrušením vinkulácie tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.

Článok III. Poplatky za služby
3.1. Klient sa zaväzuje platiť banke poplatky v zmysle platného Sadzobníka poplatkov - Prima banka Slovensko,

a.s. (ďalej len „sadzobník"), ktorý je platný v čase vykonania služby.
3.2. Prima banka je oprávnená poplatky zúčtovať na ťarchu účtu klienta, pokial' sa tým nezníži suma

vinkulovaných peňažných prostriedkov, alebo na ťarchu ktoréhokol'vek iného účtu klienta v Prima banke.
Článok IV. Záverečné ustanovenia
4.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
4.2. Platnosť a účinnosť tejto zmluvy zaniká zánikom vinkulácie a vysporiadaním všetkých záväzkov klienta voči

Prima banke, ktoré vznikli z tejto zmluvy.
4.3. Ustanovenia tejto zmluvy majú prednosť pred odlišným znením zmluvy o účte, na základe ktorej bol účet

klienta zriadený a ktorej je táto zmluva súčasťou, ako aj pred odlišným znením platných Všeobecných
obchodných podmienok - Prima banka Slovensko,a.s.
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4.4. Klient vyhlasuje, že pred podpisom zmluvy sa oboznámil s poplatkami súvisiacimi s touto zmluvou a so
sadzobníkom. Klient vyhlasuje, že pri uzatváraní tejto zmluvy mu Prima banka poskytla informácie podl'a § 37
ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskoršíchpredpisov.

4.5. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy konštatujú, že vyjadruje ich skutočnú a slobodnú vôľu, nie sú im známe
okolnosti, ktoré by ju robili neplatnou a na znak svojho súhlasu zmluvu podpisujú.

4.6. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých klient obdrží dve vyhotovenia a banka obdrží jedno
vyhotovenie.

4.7. Neoddelitel'nú súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy: Príloha č. 1 - Vyhlásenie ŠFRB; Príloha č. 2 -
Súhlas ŠFRB so zrušením vinkulácie.

v Í'fJ-.A Č-1 dňa - 9 -08- 2016

Prima banka Slovensko, a.s. :
Meno a priezvisko funkcia: A':i{.;1A-
Podpis: (fl, ' 0., ~
Meno a priezvisko, funkcia: ~t:te,Aví,L~
Podpis:vi.J~tv<-{ tnvt(,,,.ť,'
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