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Zmluva o grantovom účte
(ďalej len „zmluva")
Primá banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „ banka")
a
obchodné meno:
IČO:
sídlo:
Štát:
zastúpený:

OBEC DOLNÁ SEČ
00306894
OBECNÝ ÚRAD 22, 935 31 DOLNÁ SEČ
Slovenská republika
číslo telefónu: 421915895809
e-mail: hajduova@dolnasec.sk
EUGEN ČORNÁK, r.č.570424/6702, DOLNÁ SEČ 200, 935 31, DOLNÁ SEČ, Slovenská
republika, Primátor

(ďalej len „majiteľ účtu")
uzatvárajú v súlade s § 708 a nasl. Obchodného zákonníka a so Všeobecnými obchodnými podmienkami - Prirra banka
Slovensko, a.s. (ďalej len „VOP") túto zmluvu, pričom VOP tvoria jej neoddelilteľnú súčasť.
1.
Prirra banka zriaďuje majiteľovi účtu nasledovný účet v mene euro:
číslo účtu
kód banky
IBAN
5600
/
typ účtu: Grantovýúčet
frekvencia výpisov: po obrate

spôsob doručenia výpisov: elektronicky

účet na pripisovanie úrokov1:
účet na inkaso úrokov1:
účet na inkaso poplatkov1:
disponovanie účtom v súlade:
s podpisovým vzorom platným k účtu číslo1:

/5600

^Jso zoznamom oprávnených osôb platnýmk účtu číslo1:
adresa na zasielanie výpisov (v prípade, že je iná ako adresa sídla): hajduova@dolnasec.sk, heslo:
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Majiteľ účtu vyhlasuje, že:
• Účet podľa bodu 1 bude používať výlučne pre príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z EPFRV.
• peňažné prostriedky na účte podľa bodu 1 použije na účel vymedzený poskytovateľomdotácie.
Banka nie je povinná sledovať dodržanie účelu použitia, resp. čerpania prostriedkov z tohto účtu.
Majiteľ účtu sa zaväzuje platiť banke poplatky v zrrysle platného Sadzobníka.
Majiteľ účtu vyhlasuje, že:
•
13 bol/ □ nebol informovaný o úrokovej sadzbe, poplatkoch a nákladoch súvisiacich s touto zmluvou podľa § 37
ods. 2 zákona o bankách;
•
prevzal a oboznámil sa pred uzatvorením tejto zmluvy s jej súčasťami a súhlasí s nini: 13 VOP; 13 Sadzobník.
Banka neodvolateľné navrhuje , aby prípadné spory z tohto obchodu boli rozhodnuté Stálym rozhodcovským súdom Slovenskej
bankovej asociácie. Doručený rozhodcovský rozsudok má rovnaké účinky ako právoplatný rozsudok súdu. V zákonných prípadoch
je možné podať žalobu o jeho zrušenie na súd. Majiteľ účtu návrh: !3 prijíma/ □ neprijíma.
Táto zmluva je platná a účinná dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami. Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie tejto
zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Leviciach dňa 21.3.2018
Prima banka Slovensko, a .s.:

/

Meno a priezvisko: EUGEN'ČORNÄK, r.č.
Podpis:
Pečiatka:

Meno a priezvisko: Viktória 0bšeková
Funkcia: Osobný bankár
Podpis:
Meno a priezvisko: Ing. Kristína Meszáji
Funkcia: Riaditeľ pobočky
Podpis:

Za majiteľa účtu:

b

len v prípade, že je iný ako zriaďovaný účet
1374/12/0817

1

