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Zniluva

PrimabankaSloveko,a.s.
Hodžova 11,010 11 ZUna, KG: 31575951, K DPH: SK2020372541
Obchodný registerOkresného súdu Zilina, oddiel: Sa, vložka č:148/L
vwňv.prinebankask

<3

účte

grantovom

Prima banka Sloverko,as, Hodžova 11, 010 11 Žiina, IČO: 31575951, zapisaná vObchodnomregistriOkresnéhosúdu
v Zljne, Oddiel: Sa, Vbžka člo: 148/L (ďalej len,, banka“)
C

obchodně reno:
IČO:
siilo:
Stát:
zastúpený:

Obec Margecany
00329347
Margecany, 055 01 Margecany
číslo lelefánu: +42153479923 421905446656
Slovenská republika
e-nll: machilova@margecany.sk
)arná
Ing. Igor Petrik, r.č.
/ 055 01, Margecany, Slovenská
republika, Starosta

(ďalej len „irajiter účtu“)
uzatvárajú V súlade s
708 a nasl, Obchodného zákonnfka a so Všeobecnýrri obchodnýni podrrienkani
Slovensko, as. (d‘alej len „VOP“) túto mluvu, pričom VOP tvoria jej neoddeliltel‘nú súčasť.

-

Prin banka

Prin banka zriad‘uje njiterovi účtu nasledovný účet v rrene euro:
1.
kód banky
IBAN
číslo účtu
5600
SK25 56000000 003457448044
3457448044
/
typ účtu: Grantový účet
írekvencavýpisov: po obrate

spčsobdoručenia výpisov: elektronicky

účet na pripisovanie úrokov1:
účet na inkaso úrokov‘:
účet na akaso poplatkov‘:

disponovanieúčtomv súlade:
X s podpisovým vzorem platným k účtu číslo‘:3457448001/5600
So zoznantm oprávnených osöb platnýmk účtu číslot:
adresa na zasielanievýpfsov(v prípade, žeje má ako adresa sídla): machilova@margecany.sk, heslo:
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Majitel‘ účtu vyhlasuje, že:
• Učet podIa bodu 1 bude použivaUvýlučne pre príjem a čerpanie dotácii poskytnutých z Ministerstvo školstva, vedy
‚ výskumu a športu.
• peňažné prostriedky na účte podIa bodu 1 použije na účel vyrrEdzený poskylovateiomdotácie.
Banka nieje povinná sledovať dodržanie účelu použitia, resp. čerpania prostriedkov z tohle účtu.
Majitel účtu sa zaväzuje pbtiť hanke poplatky v zrrysle platného Sadzobnila.
Majitelúčtu vyhlasuje, že:
•
bot‘ D nebol iníorntvaný o úrokovej sadzbe, poplatkodi a nákladochsúvisiactli s touto zniuvou podľa 37
ods. 2 zákona o bankách;
Sadzobnik.
VOP;
•
revzala oboznárnlsa preduzatvorenírntejtozniuvysjejsúčasťaniasúhbsísnint
Banka neodvolateYne navrhuje ‚ aby pripadné spory z tohle obchodu boli rozhodnuté StálymrozhodcovskýmsúdomShvenskej
benkovej asociácie, Doručený rozhodcovský rozsudokrr rovnaké účinky ako právoplatný rozsudok súdu. V zákonných prípadoch
prína/ D neprirna.
je ntžné podat‘ žahbu ojeho zrušen na súd. řlajRei účtu návrh:
Táto zauva je platná a účinná dňom jej podpisu všetkýni zníuvnýrri stranani. Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie tejto
zniuvy, znluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Gelnicidňa 26.9.2018
Prima banka Sloversko,a.s.:

Za majitel‘a účtu:

Meno a priezvisko: Ing. Marianna Heligrranová
Funkcia: Osobný bankár
Podpis:
Meno a prlezvisko: Ing. Jana Kyselová
‚
Funkcia: Osobný bankár
P.

Meno a priezvisko: Ing. Igor Petrik, r.č.
Podpis:
Pečiatka;
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en v prade, žeje iný ako zriad‘ovaný účet
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