
Obec Poproč
w

Obecnv úrad Poproč. Skolská 2, 044 24 Pooroč

f

sp.zn.OcU-I-314/2020

č.záznamu: 314/2020

Zápis v spise
V súlade s ust. § 5.a ods. 5 zák. Č. 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode mformácií) v znení neskorších predpisov som
ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa 24.6.2020 na webovom sídle obce
Poproč:

<

Zmluvu, sp. Zn. OcU-I-314/2020, č. záznamu: 314/2020
uzavretú: 23.6.2020

zverejnenú: 24.6.2020
účinnúod: 25.6.2020

zmluvné strany:

1.) ObecPoproč
v

Skolská 2

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

2.) Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11

.V

OlOHZilina
v

zastúpená osobnou bankárkou Zuzanou Gerba a Anitou Ševcovou

Predmet zmluvy: zmluva o grantovom účte

V PoproČi, 24.6.2020

Lucia Molnárová

zamestnanec poverený zverejňovaním



Prima banka Slovensko,a.s.

Prima Banka-Q Hodzova 11,01011 Žjlina, ICO: 31575951, IČDPH; SIQ020372541
w u v

Obchodný registerOkresnéhosúdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 148/L
www.primabanka.sk

Zmluva o grantovom úéte
(ďalejlen "zrrluva")

Pnma bankaSlovensko,a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
v Žíline, Oddiel: Sa, Vtožka čísto: 148/L (ďalej len " banka'*)

a

obchodnémeno: Obec Poproé
ICO: 00324639
sfdlo: Školská 2,044 24 Poproč
Štát: Slovenská republika číslo telefónu: 421907950728

l^

e-mail: matrika@oop"ocsk
zastúpený: Ing. Iveta KomorováHiťovská, . 04424,PoproČ,/

Slovenská republíka, Starosta
(ďalej len "majiteľ úftu")

uzatvárajú v súlade s (; 708 a nasl. Obchodného zákonnika a so Všeobecnýni obchodnýnri podmienkarri - PrinrB banka Stovensko, a.s. (ďalej
len "VOP") túto zrriuvu, pričomVOP tvoria jej neoddefilternú súčasť.

i. Prima banka zriaďuje majiteľovi účtu nasledovný účet v mene euro:
čísto účtu kódbanky IBAN
0404776016 5600 SK77 56000000 000404776016

typúčtu:Grantovýúcet
frekvencia výpisov: po obrate spôsobdoručenia výpisov: elektroriclcy
účetnapripisovanieúrokov1:
účet na inkaso úrokov1; SK0756000000000404770001
účetna inkaso poplatkovl:SK0756000000000404770001
disponovanieúčtomvsúlade:
x s podpisovým vzorom platným k úČtu číslol:040477000l/5600

so zoznamom oprávnenýchosôbplatnýmk účtu Čfek)1:

adresa na zasielanievýpisov (v pnpade, žeje iná ako adresa sídla): matrika@poproc.sk,

2. Majiteľúčtuvyhlasuje^že:
tp!3d bodl-Lu?e pouzlvaťvylucne pre pnjem a čerpanie dotácíí poskytnutých z Enviromentálny projekt - Revitalizácia.

parku v centre obce Poproé.
peňažné prostriedky na účte podľa bodu 1 použije na účel vymedzený poskytovateľom dotácie..

3. Bankanieje povinná sledovaťdodržaníe účetu použitia, resp. čerpania prosthedkov z tohto účtu.
4. Majiteľ úctu sa zaväzuje platiťbanke poplatky v zmysle platného Sadzobnika.
5. Majiteľúctyvyhlasuje,že:

H bol/D nebol intomovany o úrokovej sadzbe, poplatkoch a nátedoch suvteiad* s touto znluvou podľa S 37 cds. 2 zékona.

o bankách;
prevzai a oboznanril sa pred uzatvorenfmtejto zrrluvy s jej súčasťami a súhlasfs nim: 12 VOP; 12 Sadzobnik..

^' T?ÍO.^IT!!^Y^-^?-*:í)a.-?_?_clflna-!:*-?9nl? JeJ Pclclpisu všetkými znnlLfvnym strananri. Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie tejto zmluvy, zrriuva je
účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenía.

V Moldave nad Bodvou dňa 23.6.2020

Prima banka Slovensko, as.: Za majiteľa úétu:

Meno a priezvisko; ZuzanaGerba Meno a priezvisko: Ing. Iveta Komorová Hiľovská,
Funkcia: Osobný bantói' f

/

Podpis: PodpB.
Meno a priezvisko: AnitaSevcová Pečiatka:

Funkda: Osobnýbanká;r 1

/Podpis: *l

'I len v prípade, žeje iný ako zriaďovaný účet
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