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Zmluva o grantovom účte
(ďalejlen „zmluva“)

Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951, zapísaná v Obchodnomregistri Okresného súdu
v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „ banka“)

a

obchodné meno: Obec Radoma
IČO: 00330914

sídlo: Radoma 45, 090 42 Radoma

Štát: Slovenská republika číslo telefónu: 421903740758
e-mail: obecnyuradradoma Ogmail.com

zastúpený: Daniela Zelonkayová,r.č.686125/6853, Radoma 90, 090 42, Okrúhle, Slovenská
republika, Starosta

(ďalejlen „majiteľ účtu“)

uzatvárajú v súlade s $ 708 a nasl. Obchodného zákonníka a so Všeobecným obchodnými podmienkami- Prima banka Slovensko,a.s. (ďalej

len „VOP“) túto zmluvu, pričom VOPtvoria jej neoddelilteľnú súčasť.

1. Prima banka zriaďuje majiteľovi účtu nasledovný účet v mene euro:
číslo účtu kód banky IBAN
6431823006 / 5600 SK39 5600 0000 0064 3182 3006

typ účtu: Grantový účet

frekvencia výpisov: po obrate spôsob doručenia výpisov: elektronicky

účet na pripisovanie úrokov":

účet na inkaso úrokov!: SK0956000000006431825001

účet nainkaso poplatkov": SK0956000000006431825001

disponovanie účtom súlade:

K] s podpisovým vzoromplatnýmk účtu číslo!:6431825001/5600

[] so zoznamomoprávnených osôb platnýmk účtu číslo!:

adresana zasielanie výpisov (v prípade,že je iná ako adresasídla): obecnyuradradomaGgmail.com, heslo: dana 1968

2. Majiteľ účtu vyhlasuje, že:
+ Účet podľa bodu 1 bude používaťvýlučne pre príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z Z Environmentálneho fondu v rámci

programu obnovy dediny na rok 2021.

e peňažné prostriedky na účte podľa bodu 1 použije na účel vymedzený poskytovateľomdotácie.

3. Banka nie je povinná sledovať dodržanie účelu použitia, resp. čerpania prostriedkov z tohto účtu.
4. Majiteľ účtu sa zaväzuje platiť banke poplatky v zmysle platného Sadzobníka.

5. Majiteľ účtu vyhlasuje, že:
. Bbol O nebol informovaný o úrokovejsadzbe, poplatkoch a nákladoch súvisiacich s touto zmluvou podľa 8 37 ods. 2 zákona

o bankách:

e prevzal a oboznámisa pred uzatvorenímtejto zmluvys jej súčasťami a súhlasí s nimi: © VOP: E$ Sadzobník.
6. Táto zmluvaje platná a účinná dňom jej podpisu všetkými zmuvnými stranam. Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie tejto zmluvy, zmluva je

účinná dňomnasledujúcim po dnijej zverejnenia.

V Svidníku dňa 16.8.2021

Prima banka Slovensko,a.s.: Za majiteľa účtu:

 

Menoa priezvisko: Bc. Erika Labancová Menoa priezvisko: Daniela ZelonkayovVa,

Funkcia: Osobný bagká ý r.č.686125/6853

Podpis: Podpis:
Menoa priezvisko: Matúš Ivanč Pečiatka:

Funkcia: Osobný bankár
Podpis:
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! Jenv prípade,že je iný ako zriaďovaný účet
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