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Znluva o grantovom účte
(d'alej len ,^zniuva")

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, o1o 11 Žilina, IČo: arszsgsĺ, zapísaná v obchodnom registri okesného súdu

V Žiline, oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (d'alej len,, banka")

obchodné neno: oBEc sLovAľ{Y
IČo: 00316903
sídlo: sLovAl{Y 1o2, 03843 KuŠToRPoD zNEl/oM
Štát: Slovenskárepublika číslo telefónu:421908962954

^ --"' obecslovany@etelmai!.sk
zastúpený: Ing. Marek Straka, l i, Slovany 1511 038 43, Slovany, Slovenská

republika' Primátor
(d'alej len,,majitel' účtu")

uzatvárajú v súlade s 0 7o8 a nasl. obchodného zákonnĺka a so Všeobecnýrri obchodnýľi podrrĺenkarri - Prirrn banka Slovensko, a.s. (d'alej

len 'VoP") túto zĺĺiuvu, pričom VoP tvoria jej neoddelilte|hú súčasť'

1. Prirrn banka zriad'uje ľnajitel'ovi účtu nasledovný účet v nene euro;
číslo účtu kód banky IMN
2400875008 / s600 sK44 s6000000 00240087 5008

typúčtu: Grantovýúčet
f rekvencia výpisov: mesaäre spôsob doručenia výpisov: elektrorĺcky

účet na pripisovanie úrokovl:

účetna inkaso úrokovl:

účet na inkaso poplatkov1:

disponovanie účtom v súlade:

s podpisovým vzorom platným k účtu číslol :2400871007/5600

so zoznanmm oprávnených osôb platnýmk účtu číslo1:

adresa na zasielanie výpisov (v prípade, že je iná ako adresa sídla): obecslovany@ď

2' Majitel'účtu vyhlasuje, že:
.'Úeu[päaiá oóáíĺo'o. používaťvýlučnepreprfem a čerpaniedotáciíposkytnutýchz Detské ihľisko - PPAvýstavba detského

ihľiska v obci Slovany.
o peňažné prostriedky na účte podlh bodu 1 použije na účel vynedzený poskytovatelbm dotácie.

3. BanŔa nie je povinná sledovať dodržanie účelu použitia, resp, čerpania prostriedkov z tohto účtu'

4' Majiteĺ'účtu sa zaväzuje platiť banke poplatky v zrrĺysle platného Sadzobnika.
5. Majitel'účtu vyhlasuje, že:_'.- 

E uóŕ Ú nébol info'*uanýoúrokovejsadzbe, poplatkocha nákladochsúvisiacichstoutozrťuvou podl'a 537ods,2zákona
o bankách;

o pr€Vzäl a oboznáĺĺil sa pred uzatvorenímtejto zrduvy s jej súčasťarĺi a súhlasís nirri: El VoP; El Sadzobník.

6. Táto zrriuva je platná a účinná diiom jej podpisu vše[tcýrrĺ zrriuvnýrri stranaÍŤi. Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie tejto zrrĺuvy, zn1uva je

účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V MaÉine dňa 15.10.2019

Prima banka Slovensko, a.s.l

Meno a priezvisko: Mor. Silvia Qtra'*or"'r
Funkcia: osobnĺ
Podpis:

Meno a priezv$
Funkcia: osobný
Podpis:

Za majite!'a účtul

Meno a priezv
Podpis:
Pečiatka ,--Y
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l 1 len v prípade, že je iný ako zriad'ovaný účet
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