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Zmluva o grantovom účte
(d'alej len,,zmluvď')

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11,010 tt Žilina, tČO: Sr 575951,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L
(d'alej len,, banka")

a

Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, o10 lL Žilina,IČo: 3157595t, Ič opH: sK2O2o37254I

Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: t48ll
www. primabanka,sk

obchodné meno:
lčo:
Sídlo:
štát:

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

OBEC VErKÁ PAKA
oo3o5791
Vel'ká Paka 189, 930 51, Vel'ká Paka

číslo telefónu:
E-mail:

+42L9LL323323
matrika-
uďovniďvo@ve!kapa ka.sk

Mgr. Ivan Seňan, r.č.820319/6166, Vel'ká Paka 373,93O 51, Vel'ká Paka, Starosta

uzatvárajú v súlade s § 708 a nasl. Obchodného zákonníka a so Všeobecnými obchodnými podmienkami - Prima banka
Slovensko, a,s. (d'alej len ,,VOP") túto zmluvu, pričom VOP tvoria jej neoddelitel'nú súčasť.

1. Prima banka zriad'uje majitel'ovi účtu nasledovný účet v mene euro:
čísto účtu / Kód banký:
Typ účtu:
Frekvencia rnipisov:

4851620011 / 5600
Grantov,ý ÚČet
Mesačne

IBAN: SK58 5600 0000 0048 5162 0011

Spósob doručenia r4ipisov: elektronicky
Účet na pripisovanie úrokovl:
Účet na inkaso úrokovl: 4851623001

Účet na inkaso poplatkovl: 4851623001
Disponovanie s účtom v súlade:

B s podpisov;im vzorom platným k účtu číslo1: 48516230ou56oo
D so zoznamom oprávnených osób platným k účtu číslol:
Adresa na zasielanie výpisov (v prípade, že je iná ako adresa sídla):matrika-uďovniďvo@velkapaka.sk, heslo: katka

2. Majitel účtu vyhlasuje, že:. učet podl'a bodu 1 bude používať rnýlučne pre príjem a čerpanie dotacií poskytnutých z sIEA.
o peňažné prostriedky na účte podl'a bodu 1 použije na účel vymedzený poskytovatelbm dotácie.
3, Banka nie je povinná sledovať dodržanie účelu použitia, resp, čerpania prostriedkov z tohto účtu.
4. Majite[ účtu sa zavázuje platiť banke poplatky v zmysle platného Sadzobníka.
5. Majitel'účtu vyhlasuje, že:
. 8 bol/ fl nebol informovaný o úrokovej sadzbe, poplatkoch a nákladoch súvisiacich s touto zmluvou podl'a § 37 ods. 2

zákona o bankách;
o pr€vzdlaoboznámil sapreduzatvorenímtejtozmluvysjejsúčasťamiasúhlasísnimi: El VOP;8 Sadzobník
6. 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,

Vysvetlivky:
1 len v prípade, že je iný ako zriadbvaný

V Dunajskej Strede dňa

Prima banka Slovensko, a.s.:

Meno a priezvisko: Simonová Monika
Funkcia: Osobný bankár
Podpis:

Meno a priezvisko: Súliová Vanessa

Majitel'účtu:

Seňan, r.č.: 820319/6166

Funkcia: Osobný bankár
Podpis:
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Meno a priezvisko: Mgr.


