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Pr"inna*anku€
Znťuva o grantovom účte
(d'alej len ,,zmluva")

prima banka sloverrsko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Ži|ina, tČO: :tszSgsr, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
v Žiline, Oddie|: Sa, Vložka číslo:14BlL (d'alej |en,, banka")
a

obec t$žný Slavkov

obchodné rrenó:

0o327514
Obecný úrad,Ňžný Slavkov í.O2,08275 í§žný Slavkov

tčo:

sídlo:

číslotelefónu : 42L5t459 Lz24 | 42l9L8623L97
e-rrp il : nslavkov@niznyslavkov.sk

)LdL:

5lovenská republika

zastúpený:

Ing. Jozef Kamenický, r.č.590607/6539, túžnýSlavkov 274,08275,!§žnÝ Slavkov,
Slovenská republika, Primátor

(d'alej len ,,ntajitel' účtu")

uzatvátajú v súlade s § 70B a nasl, Obchodného zákonníka a so Všeobecnými obchodnými podmienkami - Prin"]a banka Slovensko, a,s, (d'alej
len,,VOP") túlo znrIuvu, pričomVOP tvoria jej neoddelittel'nú súčasť,

1, PrirE banka zriad'uje majitel'ovi Účtu nasledovný účetv rí]ene euro:
účtu
kód banky
IBAN
8860655011
5600
sK81 5600 0000 0088
/
číslo

6065 5011

typúčtu:Grantovýúčet
f

rekvencia výpisov

:m

esaóre

sp6sob doručenia výpisov:

elektronicky

účetna pripisova nie úrokov1:

účetnainkaso úrokov1;
účetna inkaso poplatkov1:
disponovanie účtomv súlade;
s podpisovýmvzorom platným k účtučíslol:886o658ooU56oo

F-l
1--l

ll

so zoznamom oprávnených osób platnýmk účtučí5b1:

adresa na zasielanie výpisov (v prípade, že je iná ako adresa sídla): nslavkov@nizny§lavkov,slj

Z,

Majitel'
účtuvyhlasuje, že:
. Účet poOt'á noOÚ 1 bude používat'výlučnepre priem a čerpanie dotácií posk/tnutých z MŽP SR Enviromentálny fond.
peňažnéprostriedl§/ na účtepodl'a bodu 1 použ§e na účelvyrredzený poskytovatelbmdotácie.
Banka nie je povinná sledovať dodržanie účelupoužitia, resp, čerpania prostriedkov z tohto účtu.
Majiiel'účtu sa zavázuje platit'banke poplatky v zrrrysle platného Sadzobni}<a.
l"lajitel' účtuvyh|asuje, že;
El bol/ nebol infornrcvaný o úrokovej sadzbe, poplatkoch a nákladoch súvisiacich s touto zmluvou podl'a § 37 ods. 2 zákona
o bankách;
pt,€vzdl a oboznámil sa pred uzatvorenímtejto zmluvy s jej súčast'ami a súhlasísnimi; El VOP; El Sadzobník.
Táto znXuva je platná a účinnádňom jej podpisu všetlcými zmluvnými stranami, Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie tejto zmluvy, zmluva jt
účinnádňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
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Sabinove dňa 30,8.2021

o,in- hanka

Slg]y€nsko,

a.s.l

,-Zl
/',/?i

l

Za majitel'a ÚČtul

