
prima ganka€

zmluva o grantovom účte
(d'alei len ,,zmluva")

Prima banka slovensko, a.s., Hodžova 11,01o 11 ŽiIina, tČo: 31 575 951,
zapísaná v obchodnom registri okresného súdu v Žiline, oddiel: sa, Vložka číslo: 148/L
(d'alej len ., banka")

a

obec svinica
oo32476L
svinica 282, o44 45. svinica

číslo telefónu:
E-mail:

tng. ťubomír Šimko, r.č.670416/6084 svinica

Prima banka slovensko, a.s
Hodžova 11, oto lt žillna, reo, srs)ióii,]č óřrri's-rixilrjiái+i

obchodný register okresného súdU ŽiIina, oddiel; Sa, V|ožka č.: 148lt
WWW. prin,abanka.5k

obchodné meno:
tčo:
síd lo:
štát:

Zastúpený:
(d'alej len ,,majitel' účtu")

Typ účtu:
Frekvencia \^i,pisov:

Grantovtý účet
Mesačne

Uzawárajú v súlade s § 70B a nasl. obchodného zákonníka a so Všeobecnými obchodnými podmienkami - Prima banka
slovensko, a.s. (d'a|ej len ,,VoP") túto ZmIuvu, pričom VoP tvoria jej neoddelitel'nú súěst'.

1. Prima banka zriad'uje majitel'ovi účtu nasledovný účet V mene euro:
ČÍsto ÚČtu / KÓd banky: 0415660019 / 5600 IBAN: sK92 5600 oooo ooo4 1566 oo19

Prima banka slovénsko, a.s.:

l4eno a priezviskoI Rusnák Martin
Funkcia: Osobný bankár
Podpis:

Yeno a prie7visko: lng. DUbéciová Adriá§a

+42t9o5443s27
podatelna CDobecsvinicá.sk

!79, o44 4s, svinica. Primátor

Meno a priezvisko: Tng, [Ubomír Šimko, r,č.| 67041616084

spósob doručenia !1rpi5oV: elektronicky
Účet na pripisovanie úrokov1:
Účet na inkaso úrokovl: 0415664001
Účet na inkaso poplatkovl: 0415664001
Disponovanie s účtom v súlade:

E s podpisovým Vzorom platným k účtu číslol: o4156@ou5600
D so zoznamom oprávnených osób platným k účtu číslol:
Adresa na zasielanie výpisov (v prípade, že je iná ako adresa sídla):podatelna@obecsvinicá.sk, heslo: ob€csvinica

2. l\4ajitel' účtu Vyhlasuje, že:
. Účet podl'a bodu 1 bude používať vlilučne pre príjem a čerpanie dotácií poskyhutých z Dobudovanie základnej

infřaštruktúry v obci svinica.
. peňažné prostriedky na účte podl'a bodu 1 použije na účel vymedzený poskytovatelbm dotácie.
3. Banka nie je povinná sledovať dodržanie účelu použiťa, resp. čerpania prostriedkov z tohto účtu.
4. lv]ajiter účtu sa zavázuje platit'banke poplatky v zmysle platného sadzobníka.
5, l4ajitel' účtU Vyhlasuje, že:
. 8 bol/ D nebol informovaný o úrokovej sadzbe, poplatkoch a nákladoch súvisiacjch s touto zmluvou podl'a § 37 ods. 2

zákona o bankách;
. prevzal a oboznámil sa pred uzatvorením tejto ZmIUVy s jej súčast'ami a súhlasí s nimi: 8 VoP; B sadzobník
6. Táto zmluva je platná a účinná dňom jej podpisu Všetkými zmluvnými stranami. Ak zókon ustanovuje povinné

zverejnenie tejto ZmlUVy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia,

VysvetliVky:
1 len v prípade, že je iný ako zriad'ovaný účet

V KošiciaGh dňa 31.08.2022

Maiitel'úéu:

Funkcia: osobný banlér
Podpis:

1374/ 13/0122

,6"*^,6
# 

@,é
Qscon*9 strana 1/1


