
prima eanka€
Zmluva o gřantovom účte
(d'alej len ,,ZmlUVa")

Prima banka slovensko, a.s., Hodžova 11, o1o 11 Žitina, tČo: 31 575 951,
zapísaná v obchodnom registri okresného súdu v Žiline, oddiel: sa, V|ožka číslo: 148/L
(d'alej len ,, banka")

Hodžova 1 1, o 1 0 1 t ži l i na,,eo, r, r?!'#i, 13ŤJr?'§řr".!il9i!;";
obchodný register okresného sudu Žrlina, oddiel: sa, Vložka č,; 14B/L

WWW.primabanka.sk

obchodné meno:
tčo:
5ld lo:
štát:

zastúpený:

Meno a priezvisko: Ing. Blahová Zuzana
Funkcia: osobný bankár
Podpis:

Meno a priezvisko: Inq,
Funkcia; osobný bankár
Podpi5:

o415664oo1/56o0

Majitel'úéul

l4eno a priezvisko: Ing. l]ubomír Šimko, r.č,: 670416l6D84
Podpi5:

obec svinica
oo324761
svinicá 282, 044 45, svinica

Číslo telefónu: +42790.5443527

Ing. ťubomír šim ko, r.č.67o4l6f;T§l; ,,,.,- ,rr, J#l::T;-f,l:5',i#ff-
(d'alej len ,,majitel' účtu")

UzatvárajÚ V súlade s § 708 a nasl. obchodného zákonníka a so Všeobecnými obchodnými podmienkami - Prima banka
s|ovensko, a,s. (d'alej len ,,VoP") túto Zmluvu, pričom VoP tvoria jej neodde|itel'nú súóSt'.

1. Prima banka zriad'Uje majitel'ovi účtu nasledovný účet V mene euro:
Císlo účtu / Kód banky: 0415667018 / 5600 IBAN: sK75 5600 o0oo oo04 1566 7018
Typ účtu: Grantový účet
Frekvencia výpisov: po obřat€
Účet na pripisovanie úrokov1;
Účet na inkaso úrokov1:

Účet na inkaso poplatkov1:
Disponovanie s účtom v súlade:

B s podpisovým Vzorom platným k účtu číslo1:
! so zoznamom oprávnených osób platným k účtu číslo1:

Sp6sob doručenia V\ipisov: elektronicky

Adresa na zasielanie Výpisov (V prípade, že je iná ako adresa sídla): podat€lna@obecsrrinica.sk, heslo: svinica282

2. lvlajiter ú&u !ryhlasuje, že:
. Účet podl'a bodu 1 bude používať {lučne pre príjem a čerpanie dotácií poskytnutl,ch z svinica-kanalizácia.. peňažné prostriedky na účte podl'a bodu 1 použije na účel Vymedzený poskytovatelbm dotácie.
3. Banka nieje povinná sledovať dodržanie účelu použitia, resp. čerpania prostriedkov z tohto účtU.
4, Majitel'účtU sa zavázuje platiť banke poplatky V zmysle platného Sadzobníka.
5. Majiter účnJ vyhlasuje, že:. 8 bol/ Ú nebo| informovaný o úrokovej sadzbe, poplatkoch a nákladoch súvisiacich s touto zmluvou podl'a § 37 ods,

zákona o bankách;
. prevzal a oboznámil sa pred uzatvorením tejto zmluvy s jej súčasťami a súh|así s nimi: El VoP; E sadzobník
6. Táto zmluva je platná a úónná dňom jej podpisu Všetkými zmluvnými stranami, Ak zákon ustanovuje povinné

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

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

V Košiciacft dňa !3,o7.2o22

Prima banka slovensko, a.s.:

1374/ 13 /0122

J-i'>
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