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Zmluva o grantovom účte
(ďalej len .zmuva")

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 0101.1 Žilina, IČO: 31575951, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148jL (ďalej len" banka")

a

obchodné rreno:
IČO:
sídlo:
Štát:

OBECNITRIANSKEHRNČIAROVCEOBECNÝÚRAD
00611182
JELEfECKÁ74,951 01 NITRIANSKEHRNČIAROVCE
Slovenská republika číslo telefónu: +421376563187,421904140014

e-mail: ounh@stonline.sk
Anna Vrábelová, S I J i • ;,95101, Ntrianske Hrnčiarovce,
Slovenská republika, Starosta

zastúpený:

(ďalej len "majitel' účtu")

uzatvárajÚ v súlade s § 708 a nasl. Obchodného zákonníka a so všeobecným obchodným podrnenkarn - Prima banka
Slovensko, a.s. (ďalej len "VOP") túto zmuvu, pričom VOP tvoria jej neoddeliltel'nú súčasť.

1. Prima banka zriaďuje majitel'ovi účtu nasledovný účet v rrene euro:
číslo účtu kód banky lBAN
0803581013 j 5600 SK30 56000000 000803581013

typ účtu: Grantový účet

frekvencia výpisov: po obrate spôsob doručenia výpisov: elektronicky

účet na pripisovanie úrokov':

účet na inkaso úrokov':

účet na inkaso poplatkov':

disponovanie účtom v súlade:

X s podpisovýmvzorom platným k účtu čísI01:0803587001/5600

so zoznarmm oprávnených osôb platným k účtu číslo':

adresa na zasielanie výpisov (v prípade, že je iná ako adresa sídla): •• 1I!!2•• S"J." •• )III•••••• ~

2. Majitel' účtu vyhlasuje, že:
• Účet podl'a bodu 1 bude používať výlučne pre príjem a čerpanie dotácii poskytnutých z Ministerstvo

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
• peňažné prostriedky na účte podl'a bodu 1 použije na účel vyrredzený poskytovatel'om dotácie.

3. Banka nie je povinná sledovať dodržanie účelu použitia, resp. čerpania prostriedkov z tohto účtu.
4. Majitel' účtu sa zaväzuje platiť banke poplatky v zrrvsle platného Sadzobníka.
5. Majitel' účtu vyhlasuje, že:

~ bol! O nebol inforrmvaný o úrokovej sadzbe, poplatkoch a nákladoch súvisiacich s touto zrnovou podl'a § 37
ods. 2 zákona o bankách;
prevzal a oboznámi sa pred uzatvorením tejto zmuvy s jej súčasťarn a súhlasí s nim: ~ VOP; ~ Sadzobník.

6. Banka neodvolatel'ne navrhuje , aby prípadné spory z tohto obchodu boli rozhodnuté Stálym rozhodcovským súdom Slovenskej
bankovej asociácie. Doručený rozhodcovský rozsudok rm rovnaké účinky ako právoplatný rozsudok súdu. V zákonných prípadoch
je rmžné podať žalobu o jeho zrušenie na súd. Majitel' účtu návrh: ~ prijímalO neprijíma.

7. Táto zrnuva je platná a účinná dňom jej podpisu všetkým zrrnrvnýrn stranam. Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie tejto
zmuvy, zrnuva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. .

V Ntre dňa 2.8.2018

Prima banka Slovensko,a.s.: Zamajiteľa účtu:

•..


