
Prima Banka~

~Tduva O grantovom účte
(d‘alej len „zniuva“)

Prima banka Sloveisko, as.
Hodžova 11,01011 ZiNna, ICO: 31575951, IC DPH: 5K2020372541

Obchodný registerOkresnéhosúdu Zlína, oddiel: Sa, vlcžka Č.: 148/L
www.prirrabanka.sk

Prima banka Sloversko,a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina iČo: 31575951, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
v Ziline, Oddiel: Sa, ~1ožka číslo: 148/L (d‘alej len,, banka“)

obchodné mano:
IČO:
sídlo:
Stát:

zastúpený:

(ďalej len ‚majitel‘ účtu“)

OBEC LEDNICKÉ ROWE
O 0317462
NAMESTIE SLOBCOY 32,02061 LEDNICKÉ ROVIE
Slovenská republika č~k telefónu: 421902916280,421902916280

e-mail: starostw~*edniderovnesk
Mgr. Marian Horečný, r.č.7:0710/7997, Uhrovecká 306,02061, Lednické Rovne,
Slovenská republika, Staraa

uzatvárajú v súlade s * 708 a nasl. Obchodného zákonnka a so Všeobecnýrri obchodnýni podnienkarri Prine banka Slovensko, as. (ďalej
en „VOF‘) túto zntvu, pričom VOP tvoria jej neoddelilteľn i súčasť.

1. Prima banka zriad‘uje majitelovi účtu nasledovný účet v mane euro:
číslo účtu kód banky IBAN
0650053008 / 5600 5K62 56000000 000650053008

typ účtu: Grantový účet

frekvencia výpisov: mesaáie

účet na pripisovanie úrokov1:

účet na inkaso úrokovt:

účet na inkaso poplatkov1:

spósobdoručenia výpisov: elekboiicky

—

v,~ ‚~t.

centra integrovanej

V Púchove dňa 18.7.2019

Prima banka Sloversko,a.s.:

Meno a priezvisko: Zuz
Funkcia: Osobný ban
Podpis:
Meno a priezvisko: 1 .

Funkcia: Osobný bankár
Podpis:

ká

ia Michčová

‘len v pripade, žeje iný ako zriad‘ovaný účet

Za majitel‘a účtu:

Meno a priezvisko: Mgr. Marian Horečný,
r.č.710710/7997
Podpis:
Pečiatka:

‚ľ

disponovanie účtom v súlade:

s podpisovým vzorom platným k účtu číslot:2996327001/5600

so zoznarmm oprávnených osób platným k účtu číslo1:

adresa na zasielanie výpisov (v prípade, žeje má ako adresa &dla): starosm‘g~ednianovne.sl~ heslo: kristina

2. Majitel‘ účtu vyhlasuje, že:
. Učet podľa bodu 1 bude používat výlučne pre prdem a čerpanie dotácií poskytnutých z Vybudovanie

zdravotnej starostlivosti v obci Lednické Rovne.
. peňažně prostriedky na účte podľa bodu 1 použhe na účel vymadzený poskytovateľom dotácie.

3. Banka rile je povinná sledovať dodržanie účelu použitla, resp. čerpania prostriedkov z tohto účtu.
4. Majitel‘ účtu sa zaväzuje platit banke poplatky v zrnys-e platného Sadzobn~a.
5. Majitel‘ účtu vyhlasuje, že:

. ~ boy D nebol nforntvaný O úrokovej saczbe, poplatkoch a náldadoch súvisiacich s touto zniuvou podľa ~ 37 ods. 2 zákona
o bankách;

. prevzal a oboznánil sa pred uzatvorením tej~ mluvy s jej súčast‘anl a súhlasí s nini: ~ ‚‘OP; ~ Sadzobn&.
6. Táto znluva je platná a účinná dňom jej podpisu všetkýni znluvnýni stranani. Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie te*o zniuvy, zrriuva je

účinná dňom nasledujúcim Po dni jej zverejnenia.
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