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Zmluva o grantovom účte 
(d'alej len „zniuva") 

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
" 

v Ziline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (d'alej len u banka") 

a 

obchodné rreno: 
ICO: 
sídlo: 
štát: 

zastúpený: 

(d'alej len „rrajiteľ účtu") 

Obec Kšinná 
00310638 
Kšinná 102, 956 43 Kšinná 
Slovenská republika číslo telefónu: +421387699122, 421905509025 

e-rrail: obec.ksinna@post.sk
MIROSLAVTUCHYŇA, r.č.710812/7147, Kšinná 221, 95643, KŠII\NÁ, Slovenská 
republika, Starosta 

uzatvárajú v súlade s § 708 a nasl. Obchodného zákonníka a so Všeobecným obchodnými podmienkam - PrilTB banka 
Slovensko, a.s. (d'alej len „VOP") túto zniuvu, pričon1 VOP tvoria jej neoddelilteľnú súčast'. 

1. Prirra banka zriad'uje majiteľovi účtu nasledovný účet v rrene euro:
číslo účtu kód banky IBAN 
0618044005 / 5600 SK12 5600 0000 0006 1804 4005 

typ účtu: Grantový účet 
frekvencia výpisov: mesačne 
účet na pripisovanie úrokov1

:
. 

účet na inkaso úrokov 1
: 0618043002 

účet na inkaso poplatkov 1: 0618043002/5600 
disponovanie účtom v súlade: 

spôsob doručenia výpisov: elektronicky 

LJ s podpisovým vzorom platným k účtu číslo 1
: 0618043002/5600 

oso zoznarmm oprávnených osôb platným k účtu číslo 1
:

adresa na zasielanie výpisov (v prípade, že je iná ako adresa sídla): obec.ksinna@post.sk, heslo: ksinna 

2. Majit,eľ účtu vyhlasuje, že:
• Učet podľa bodu 1 bude používat'výlučne pre príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z Obnova verejnej budovy. 
• peňažné prostriedky na účte podľa bodu 1 použije na účel vyrredzený poskytovateľom dotácie.

3. Banka nie je povinná sledovať dodržanie účelu použitia, resp. čerpania prostriedkov z tohto účtu.
4. Majiteľ účtu sa zaväzuje platil' banke poplatky v zlTfýsle platného Sadzobníka.
5. Majiteľ účtu vyhlasuje, že: ·�

• � bol/ D nebol inforrrovaný o úrokovej sadzbe, poplatkoch a nákladoch súvisiacich s touto zniuvou podľa § 37
ods. 2 zákona o bankách; . 

· 

• prevzal a oboznámi sa pred uzatvorením tejto zniuvy s jej súčasťani a' súhlasí s nim: � VOP; � Sadzobník.
6. Banka neodvolateľne navrhuje , aby prípadné spory z tohto obchodu boli rozhódnuté Stálym rozhodcovským súdom Slovenskej

bankovej asociácie. Doručený rozhodcovský rozsudok má rovnaké účinl<Y ako právoplatriý rozsudok súdu. V zákonných prípaqoch
je rmžné podat' žalobu o jeho zrušenie na súd. Majiteľ účtu návrh: � prijíma? D neprijíma. 

7. Táto zniuva je platná a účinná dňom jej podpisu všetkým zmuvným stranami. Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie tejto
zniuvy, zniuva je účinná dňom nasledujúcim po dní jej zverejnenia.

V Bánovciach nad Bebravou dňa 20.4.2018 

Prima banka Slovensko,a.s.: 

Meno a priezvis�o: Nat�lia 'St'élíko��,-....Funkcia: Osobny bankar 
Podpis: 
Meno a priezvisko: Mgr. IvanaBarančokova 
Funkcia: Riaditeľ pobočky 
Podpis: 

,. 

,
r'· 

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

1374/12/0817 

za majitel'a účtu: 

Meno a priezvisko: MIROSLAVTIJCHYNA, 
r.č. 710812/7147\
Podpis: ,.- _., 

Pečiatkat/ /' 
/ 
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,-
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