
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproé

sp. zn.: OcU-I-284/2019
c. záznamu: 284/2019- 001

Z ápis v spis e
V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prísmpe k

mformáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnmiec obce Poproč zverejniladňa
29.5.2019 na webovom sídle obce Poproč:

r_

zmluvu, sp. zn.: OcU-I-284/2019

uzatvorenú: 29.5.2019

účinnúod: 30.5.2019

zmluvné strany:

1./ Obec Poproc
v

Skolská2,04424Poproč

zastúpená Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, starostkou obce

a

2., Prima banka Slovensko a.s.
v

HodžovaU,01011 Zilina
zastúpená Ing. Tímeou Tóthovou, osobnou bankárkou

Luciou Rákayovou, riaditeľkou pobočky

Predmet dodatku č. 1:

zriadenie grantového účtu

VPoproči, dňa 29.5.2019

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním

pozn.: zmluva odovzdaná starostkou obce na zverejnenie dňa 29.5.2019



Prima banka Slovensko/a.s.

Prima Banka^ hI?d3S(n/-all,'_?lo^lzilir^f Ico.: 3^75951ľ ?.C.D?H: ^0293725-41
w_ v

Obchodný registerOkresného súdu Žilina/ oddiel: Sa, vložka č.: 148/L
www.phmabanka.sk

Zmluva o grantovom úcte
(ďatej ten "zmluva'1)

PrJmabankaSlovenslu/a.s., Hodzoya 11, 01011 Zilina, IČO: 31575951, zapEsaná v Obchodnom registri Okresného súdu
v Ziline, Oddiel: Sa, Vložka Čisto: 148/L (ďatej ten " banka")

a

obchodné meno: Obec Poproí
IČO: 00324639
sídlo: Skolská 2,04424 Poproč
Stát: Slovenská republika á'slo telefónu: 421907950728

e-msil: starosta@poprocsk
zastúpený: Í??.'.?^ !?ľl^'rä í!!rovs.kqr ''.č-6715528/6923/IM^avSl<á 167/9, 044 24, Poproí,

Slovenskárepublika,Starosta
(ďalejten"majiterúčtun)

!iznatS31?+.^ú!^n^, ^Z .^ ^'*?S?S,ní^zSlrIÍ!S 3.1?-.I?eobecnynr1i obchodn^mi Podmenkarri - Prima banka Sbvensko, a.s. (ďalej
len "VOP") túto znrluvu, pričom VOP tvoria j'ej neoddelilteľnú súčasť.

1. Prima banka zriaďuje majiteľovi účtu nastedovný úcet v mene euro;
čfelo účtu kódbanky IBAN
0404775013 5600 SK95 5600 0000 0004 0477 5013

typúčtu: Grantovýúéet
frekvendavýpisov: mesaäne spôsobdoručenia výpisov: elektroricky
účetnapripisovanieúrokDv1:
účet na inkaso úrokov1: SK0756000000000404770001
účet na inkaso poplatkov1: 510)756000000000404770001

disponovanie účtom v súlade:
x s podpisovým vzorom platným k účtu á'slo1:0404770001/5600

so zoznamom oprávnenýchosôb platnýmk účtu četo1:

adresa na zasielanie výpisov (v pnpade, žeje iná ako adresa sidla); matrika@poprocsk, hesto:LS324639
2. Majitpľ účtu yyhlasuje, že:

l-Ä^SÄÄl^ÄÄÄ^---
3. ^^.r^ P_ovlnnŕ-stedovaťdodrzanie učelu použitia, resp. cerpania prostriedkov z tohto účtu.
4. Majiteľ uctu sa zaväzuje platiť banke poplatky v zrrysle ptatného 'Sadzo'bníka.
5. Majiteľ úcty vyhlasuje, že:

Hbo(/D nebol informovanýo úrokovej sadzbe/ poplatkoch a nákladoch súvteiacfch s toutó zrriuvou podra § 37 ods. 2 zákona.

o bankách;

prevzalaoboznamlsapreduzatvorenimtejloznluvysjejsucasťarn.

6' IÍt-o^nS^lJ!LfSÍ^?tľlá5(^ JS3 podpisu vŠetkýrri zmlúvnýrín strananri. Ak zákon ustanovuje povinnézverejnenje tejto zmluvy, zrriuva je
účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Moldave nad Bodvou dňa 29.5.2019

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

Meno a priezvisko: Ing. TÍmea Tóthová Meno a priezvisko: Ing. Iveta Kómorová Hiľovská,
Funkcia: Osobný bankár _ / M r.č.675528/6923
Podpis: Podpis:í 1

Meno a priezvisko: Lucja Rákayová Pečiatka: w .ľ <>

Funkda: Ríadrteľpoboä<y
Podpis: - k4-

/
*

\/
T

F
^

ll len v prfpade, žeje iný ako zriaďovaný účet
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