
Obec PoproČ
v

Obecný úrad Poproč, Školská 2, 044 24 Poproč
sp. zn.: OcU-I-374/2019
č. záznamu: 374/2019- 001

Z áp is v sp is e
V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode infomiácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
31.7.2019 na webovom sídle obce PoproČ:

zmluvu, sp. zn.: OcÚ-I-3 74/2019

uzatvorenú: 30.7.2019

účinnúod: 1.8.2019

zmluvné strany:

l./ Obec Poproí
v

Skolská2,04424Poproč
zastúpená Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, starostkou obce

a

2., Prima banka SIovensko a.s.

v_

Hodžova 11 ,010 11 Žilina
zastúpená Ing. Tímeou Tóthovou, osobnou bankárkou

Luciou Rákayovou, riaditelTíou pobočky

Predmet zmluvy:

zriadenie grantového úČtu

VPoproči, dňa 31.7.2019

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním



PrimaBanka^ ^^^^l?^!!S^S31 ?}S?y SP ?7?^i
Prlnia banka Sfovensko,a.s.

ObchodnýregisterOkresnéhosúdu Žilina, oddiel:Sa;vÍožteČ::'148/L
www.primabanka.sk

Zmtuva o grantovom účte
(ďafej ten "zmluva")

PSÄSÄ^;'ÄÍÄ, ?'Ičo: 31575951- -P-""°^"°-9^°^"éhosúdu
a

obchodné meno: ObecPoproČ
ICO: 00324639
sfdlo: Skolská^04424Poproé
Stát: Slovenskárepublika čfclo telefónu; 421907950728

Vŕ

e-mail: matrika@poprocskzastúpený: ^^^^>msä-r -6r55sa'^'^^>^>^,
Slovenskárepublika,Starosta

(ďalejlen"mBjiteľúftu")

Ä?^s,5n^^'^h°dntto"S'<a. 3,so^°'^ "^ny". PO^enkam - Prin. banka Sovensko, a.s. (ďalejlen "VOP") túto zmluvu, phčom VOP tvoria jej neoddelilteľnú súčasť.

1- prima banka zriaďuje majiteroví účtu nastedovný účet v mene euro:
čfeto účtu tódbanky IBAN
0404779014 5600 SK29 5600 0000 0004 0477 9014

typúčtu: Grantovýúcet
frekvenciavýpisov: mesaäie spôsobdoručenia výpisov: elektroricky
účetna pripisovanie úrotov1:
účetnainkasoúrokDV1:

účetna Inkaso poplatkov1:
disponovanie účtom v súlade:
x s podpisovýmvzoromptetnýmk účtu oslol:0404770001/5600

so zoznamom oprávnených osôb platnýmk účtu Čfelo1:

adresa na zasielanie výpisov (v pn'pade, že j-e iná ako adresa sfdla); matnka@poprocsK heslo: LS324639
2. Majítpr účtu yyhfasuje, že:

. tebip  ŕ.tj.ä? použn'ať výlučne pre pn]em a čerpanle dotácií .los"h z Obn.va telocv.íne ZŠ-.^ena .kienobjektu telocvične.
L eSzreSÄ-teSSb°dul ^ "° "celv^dzeny posk,tovatercmdotade.

í SSSS a^^^]apane^tov7^^ĽIa e,r Ú2U saaväzuie platlť banl<e P°Platky v zm/ste platneho ^dmbnÍÍs'.
5. Majiteľ úcty vyhlasuje, že:

' oHalca;neb°"nf°rrovaný°úrotovejsadzbe-poplatkochanáMadod'súvteB°*^°"t°^°"P°^S37ods.2z,kon,
ÄÄiMass&^u^s,^E'.wpiEsadmbnk,.

6. Tátozfriuva^SenSW^ WW z" stranam- Akzatonustanov^.nenn. tejto znluvy, zn<uva je
V Moldave nad Bodvou dňa 30.7.2019

Prima banka Slovensko/a.s.: Za majiteľa úétu:

Meno a priezvisko: Lucia Rákayová Meno.a "ezvisl?): Ing-Iveta Kororová Hiľovská,Funkcia: Riadŕterpobočky r.č. 675528/6923Podpis: f\.Podpis: :5~Meno a priezvisko: Ing. TímeaHothová Pečiatka:
Funkcfa: Osobnýbankár
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Í Číslo sáz/íontu: Číslo spísu._
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