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Prima banka sloveíEko, a,s.
,,+t

Žlhnd. IČo: 3ls"595t, IČ Dpn, sx2ozol z
obchodný registerokresnéhosúdu Zilina, oddie1: sa, vložka č | 148/L

Hodžovd l l,

o

WWW.

prllIabanka, sk

Zrr{uva o grantovom účte
(d'dlt]l Len,,ziluva")

Prima banka sloven§ko, a.5., Hodžova 11, o1o rt Žrhna, IČo: 31575951, zapísaná v obchodnom reglstri okesného súdu

V Žiline,

oddiel: sa, Vložka čísloi148/L (d'alej Ien,, banka")

a

stát:

obec střečno
oo321648
sokolská tl87, o13 24 sttečno
slovenská řepublika
číslotelef ónu: +421415697350, 42l902340494

zastúpený:

Bc. DUšAN šTADÁíú.

obchodné íŤEno:

lcoI

5ídIo:

ekonomka@trecnqsk

slovenská republika/ Pltma!oř

účtť')

(d'alej len ,,írEjitel'

e-írEiI l

Uzatvára]ú V sú|ade s § 703 a nasl obchodného zákonnika a 50 Všeobecným obchodnýríi podmenkam - Prirm banka slovensko,
en ,,VoP") |úto z lUVU, prřom VoP tVorla je] neoddeliltel'nú súčasť

l,

a.s

(d'alej

Priína banka zriad'Uje rnajitel'oviúčtu nasledovný ÚČet v nene euro:
kod
IBAN
čGlo účtU

/

5527947o25

banky
5600

sx61 5600 0000 o05527947o2s

typ účtu:Gr.ntovýúčet
f

íelvencia výpisov

:

mesaóE

spósob doručenia výp§ovl

elekEo.icky

účetna pripisovanie Úrokovl:

účetna inkaso úrokovli
účetna inkaso poplatkovli
disponovanie účtomV súladei
s podpisovým Vzorom platným k účtučí§lol :552794aoo1/56oo

U

|---]so zoznarrom opravnenýchosób platnymk účtUčislo:I

L]

adresa na zasielanie výpisov (v prípade, že,ie iná ako adresa sídla): ekonomka@E€Gno.sk,

2.
3
4,
5,

žiakov.

.

l

použDe na ůčelVyríÉdzený
poskytovatel'om dotácie,
peňažné prostriedlv na účtepodl'a bodu
Banka nie ]e povinná sledovať dodžanie účelupoužitia, ťesp, čerpania prostriedkov z tohto účtu.
l.4ajitel'účtU sa zavázuje p|atiť banke pop|atl9 V zrrysle platného Sadzobnka,
Nlajitel'úňU vyhlasuje, že:
El uot7
nebol inforrrDvaný o úrokovej sadzbe, poplatkoch a nákladoch súvisiacich s touto zrťuvou podl'a § 37 ods, 2 zákona
o bankách;
prevzal a oboznánil 5a pred L]latvolením te]to zniuvy s ]e] súčasťama súhlasís nimI El VoP; El SadzobnilK,
Táto znlrrva je platná a účlnnádňom je] podplsu Všetl§im zniL]Vnýri stranarri Ak Zákon UslanovU]e povlnné zverejnenle tejto znluvy, znlL]Va je
Jclnra dňo1 nasledujuon po dnl Je] zverejnen,a.

.

o

.

6
V

N4aji
Vyhla5,-].]e, že:
- 'účtu
.
et podl'a bodú 1 bude použivať výlučne pre prlem a čerpanE dotácií poskytnutich z Moderné učebne - lepšla budúcnost'

žiline dňa 30.7.2o19
za majitelb účtuI

Prima banka sloveítsko, a.s.:

'

Meno a pl ezvjskoj Laura Mihá ]ková

Ftllkca]osobnýbankár

lleno a priezvlskoI Bc, ]anette GráíoVá

hánkár

Bc DUSAN ŠTADANI,

Podpis:

Podp s
FLrnkc|ai osobnÝ
Podp 5:

F4Áni a nnc7v §ko:

PečlatkaI

"

|' len V prípade,
žeje iný ako zriad'ovaný účet
1374/13/0119
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