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PrimabankaSloversko,a.s.
Hodžova 11, 010 11 Zilina, ICQ: 31575951. ICDPH: SK2020372541
Qbchodný registerOkresnéhosúdu Zilina, oddiel: Sa, vložka Č.: 148/L
bik k

Q

Zmiuva D grantovom účte
(d‘alej len ‚zntwa)
PrimabankaSloyerko,as., Hodžova 11, 010 11 žiina, IÉO: 31575951, zap(saná v Obcliodnonregisthoksesnéhosúdu
v rume, Oddiel: Se, Vložka čist: 143/L (ďalej len, banka)
a
obchodnéuTeno:
ICO:
Stát:
zastúpený:

ObecMargecany
00329347
Margecany, 05501 Margecany
číslo teleíónu: +42l534799238u 421905446656
Slovenská republika
eimi: machilova@margecany.sk
055 01, Margecany, Slovenskä
‚)arná
Ing. IgorPetrik, r.č
republika, Starosta

(ďa!ej len _nBjltel‘ účtu‘)
uzatvárajú v súlade 5 * 708 a nasl. Qbchodného zákonnula a So VšeobecnýrTi obchodnýrrí podiĎenkam
Slovensko, a-s. (d‘atej len ‚VOP“) túto znluvu, puičom VOP tvoria jej neoddelulteľnú súčasť.

-

Priao banka

Prin-a banka zriad‘uje urajitelov: účtu nas!edovný účet v nene euro:
1.
kód banky
IBAN
čist účtu
5600
51<42 56000000 003457441045
3457441045
/
typ účtu: Grantový účet
frekvencn výpov: po obrate

spčsob doručenia výpcv: elekboiicky

účelna pripisovanie úrokov‘:
účelna i,kaso úrokov‘:
účelna ikaso popiatkuv‘:
ďspanovane účrom v súlade:
s podpisovým vzorom platným k účtu číslo1 :3457448001/5600

X

So zoznaatrn oprávnenýchosób platnýmk účtu čislď:
adresa na zasielanie výpisov (v pripade, žejo ná ako adresa sídla):
2.
3.
4.
5.

6.
7.

maecany.sk, heslo:

Majitel‘ účtu vyhlasuje, že:
• Učet podle bodu 1 bude použat‘ výlučne pre prijem a čerpanie dotácii poskytnutých z Urad vlady SR.
• peažné prostriedky na účte podra bodu 1 použe na účel vyndzený poskytovateľom dotácie.
Banka nue je povinná sledovat‘ dodržanie účelu použitia, resp. čerpania prostriedkov z tolito účtu,
Majitel účtu sa zaväzuje platiť banko poplatky v zrpjsle platného Sadzobnu‘ka,
Majuteľ účtu vyhlasuje, že:
• M hoV D nebol uníontvaný O úrokovej sadzbe, poplatkách a náldadoch súvisiackh S touto zníjvou podIa 5 37
ods, 2 zákona o bankách;
•
prevzal a obozránil se pred uzatvorenim te;to znluvy sjej súčasťarr, a súhiasis nirri: M VOP; M Sadzobnk
Banka neodvo‘atel‘ne navrhuje ‚ aby prfpadné spory z (ohlo obchodu holi rozhodnuté Stálym rozhodcovským súdorn Sovenskej
bankovej asocuácie. Dowčený rozhodcovský rozsudok n rovnaké účinky ako právoplatný rozsudok súdu. V zákonných pripadoch
je rmžné podať žalobu o jeho zwšenie na súd. Majtel účtu návrh: Z prifrm! D neprijra
Táto zniuva je platná a účinná dňom jej podpu všetkýrri znluvnýrn stranani, Ak zákon ustanovuje povinné zverejrienue tejlo
zmiuvy, zrrluva je účurná dňom nasledujiicim po dni jej zverejnenla,
‚

V Spišskej tvej Vsi dňa 14.11.2018
Prima banka Sloverko,as.:

Za majitel‘a účtu;

Meno a priezvisko. Ing. Jana Kyselová
Funkcia: Osobný bankár
Podpis:
Mano a priezvisko: Martina Vantušková
Funkcla: OSobný bankár
Podpis:

Heno a priezvisko: Ing. Igor Petrik, r,č,
Podpis:
Pečiatka:

‘len v pripade, že je iný auo zňad‘ovaný účet

1374/12/0317

