
Obec Poproč
y

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 PoproČ
sp. zn.: OcU-I-426/2019
č. záznamu: 426/2019- 001

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

informáciám a o zmene a dophiení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
3.9.2019 na webovom sídle obce PoproČ:

/

zmluvu, sp. zn.: OcÚ-I-426/2019

uzatvorenú: 3.9.2019

účinnúod: 4.9.2019

zmluvné strany:

l./ Obec Poproí
v

Skolská 2, 044 24 Poproč
zastúpená Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, starostkou obce

a

2., Prima banka SIovensko, a.s.
v_

Hodžova 11,01011 ŽilÍna
zastúpená Ing. Tímeou Tóthovou, osobnou bankárkou

v

Anitou Sevcovou, osobnou bankárkou

Predmet zmluvy:

zriadenie grantového účtu

VPoproči, dňa 3.9.2019

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním
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Zmfuva o grantovom úcte Prilohy:(ďatej len "znluva") Vybctvuje:*

ť

p&TisÄMmÄ° ^y0'-31575951'zapBanav obchodnomresKtri °~ sudu
a

obchodnémeno: Obec PoproČ
IČO: 00324639
siäto: Skolská 2,04424 Poproč
Stát: Slovenská republika Čfeto telefónu: 421907950728

e-mail: matrika@poprocsk
zastúpený: Í??.'.?^K K?I"?^?vá H.irovsk^ r-í-675528/6923,'01%avská 167/9, 044 24, Poprofi,

Slovenská republika, Starosta
(ďalejlen"majiteľúčtu")

I^täräút-^ú?^v^ §JJ^ ^'t?^^ln^LZ?SS. -a'.!ľ-I?eobecnýíri obchodnvm1' Podrrienkam - Prima banka Slovensko, a.s. (ďatejlen "VOP") túto zmluvu, pričom VOP tvoria jej neoddelilteľnú súčasť.

1; P"ma banka zriaďuje majiterovi účtu nasledovný účet v mene euro:
á'slo úäu kódbanky IBAN
0404772015 5600 SK46 56000000 000404772015

typúčtu: Grantovýúčet
frekvendavýpisov: mesačne spôsobdoručenia výpisov: elektron'cky
účetnapripisovanieúrokov1:
účetna inkaso úrotov1:

účetna inkaso poplatkov1:
disponovanieúčtomv súlade:
X s podplsovýmvzoromplatnýmk účtu áslol:0404770001/5600

so zoznamom oprávnených osôb platnýmk úftu čfe'o1:

adresa na zasielanievýpisov (v prfpade, žeje iná ako adresa sfdla): matríka@poprocsk, heslo: LS324639
2. Majitpj' učtu vyhlasuje/ že:

:,BSSÄi?-SSSÄS.SSa  -"S.~u---M'--
1 tenka.nSjepovinrÍstedm/aťdodržante učelu Použrtia' resP.arpanÍaprortrteďkDv'z'tohto'účtu;
í ^SE' í .u .sa.^ä?-UJ^_platiť banke P°Platky v zrrVste pIatnéhoSadzobníÍB.
5. Majiteľ úcty vyhlasuje, že:

?>"t°LDneb°1 '"forrovaný °úrotovej sadzbe- wtettoch a nákladoch súv^°* s touto zrtuvou podra S 37 ods. 2 zákona.

o bankách;

^^í^^ii^t^^2^^J^i^^i^^^i^;?fT^?^i^I^^^u^^ii^^^!^? ^^^^Ii^,^?i-^"'Í^^'.^.^.^5?^^^'-..

:SÄ iSÍ^annaÄS Í'^Si^^^uvn^istrSna,,,: Akritonustano^jepovľmé^^nte tejto zniuvy, zrtuva i6.
jeúčinná dňom nasledujúdm po dni jej zverejnenia.

V Moldave nad Bodvou dňa 3.9.2019

Prima banka SIovensko/a.s.: Zamajrteľaúčtu:

MenoapriezviskD:AmtaŠevcqvá. Menoa pnezvisto: Ing. Iveta Kbmorová Hľovská,Funkcia: Osobnýbankár r.Č.675528/6923
Podpis: / Podpis:
Meno a priezvisko: Ing. TÍmea Tóthová Pečiatka:
Funkcia: Osobnýbankár
Podpis; d
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ll ten v prípade, žeje iný ato zriaďovaný účet
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