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Zmluva o grantovom účte
(ďalej len .zrnuva")

Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina, IČO: 31575951, zapísanáv Obchodnomregistri Okresnéhosúdu
v Žiline, Oddiel: Sa, Vložkačíslo: 148/L (ďalej len" banka")

a 

obchodnémeno:
IČO:
sídlo:
Štát:

Obec Brestov
00326844
Brestov 99, 082 05 Brestov
Slovenská republika číslo telefónu: +421517781118,421907942581

e-mail: ocubrestov@msprofi.sk
JozefŠoltés, r.č.670127/6043, Brestov 75, 082 05, Brestov, Slovenská republika,
Starosta

zastúpený:

(ďalej len .rrajitel' účtu")

uzatvárajú v súlade s § 708 a nasl. Obchodného zákonníka a so Všeobecným obchodným podrnenkam - Prima banka
Slovensko, a.s. (ďalej len "VOP")túto zmuvu, pričomVOP tvoria jej neoddeliltel'núsúčasť.

1. Prima banka zriaďuje majitel'ovi účtu nasledovný účet v meneeuro:
číslo účtu kód banky lBAN
0571741021 5600 SK57 56000000000571741021

typ účtu: Grantový účet
frekvencia výpisov: mesačne spôsob doručenia výpisov: poštou
účet na pripisovanie úrokov':

účet na inkaso úrokov': SK0556000000000571747001
účet na inkaso poplatkov': SK0556000000000571747001
disponovanieúčtom v súlade:
X s podpisovým vzorom platným k účtu číslo! :0571747001/5600

so zoznamom oprávnenýchosôb platnýmk účtu čslo':

adresana zasielanie výpisov (v prípade,že je iná ako adresasídla): Obec Brestov, Brestov 99, 08205 Brestov

2. Majitel' účtu vyhlasuje, že:
• Účet podl'a bodu 1 bude používať výlučne pre príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z Ministerstva

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Brestov - rekonštrukcia vodovodu.
• peňažné prostriedky na účte podl'a bodu 1 použije na účel vymedzený poskytovatel'om dotácie.

3. Bankanie je povinná sledovať dodržanie účelu použitia, resp. čerpania prostriedkov z tohto účtu.
4. Majitel' účtu sa zaväzuje platiť banke poplatky v zmysle platného Sadzobníka.
5. Majitel' účtu vyhlasuje, že:

~ bol! O nebol informovaný o úrokovej sadzbe, poplatkocha nákladochsúvisiacich s touto zrnuvou podl'a § 37
ods. 2 zákona o bankách;

• prevzal a oboznámi sa pred uzatvorením tejto zmuvy s jej súčasrarn a súhlasí s nim: ~ VOP; ~ Sadzobník.
6. Banka neodvolatel'ne navrhuje, aby prípadné spory z tohto obchodu boli rozhodnuté Stálymrozhodcovským súdom Slovenskej

bankovej asociácie. Doručený rozhodcovskýrozsudokmá rovnaké účinky ako právoplatný rozsudok súdu. V zákonných prípadoch
je možné podať žalobu o jeho zrušenie na súd. Majitel' účtu návrh: ~ prijíma/ O neprijíma.

7. Táto zrnuva je platná a účinná dňom jej podpisu všetkým zrriuvnýrn stranam. Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie tejto
zmuvy, zrnuva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Prešove dňa 3.8.2018

Prima banka Slovensko, a.s.: Za majitel'a účtu:

Menoa priezvisko: Ing. Ivana Škovranová Jasenská
Funkcia:Osobnýbankár f 
Podpis:
Meno a priezvisko: Adela Zvárová
Funkcia: Osobný bankár ;JJ 
Podpis: t-/ 

Meno a priezvisko: Jozef Šoltés, r.č.670127/6043
Podpis:
Pečiatka:

l! len v prípade, že je iný ako zriad'ovaný účet
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