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huva o grantovom účte
(d'alej len,,zrrluva")

Prima banka Slovelsko,a.s., Hodžova 11, o1o 11 Žilina, tČo: gtszsgst, zapísaná v obchodnom registri okesného súdu
v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 14B/L (d'alej len ,, banka")

a

obec Bohdanovce
00323985
Bohda novce L42| O44 16 Bohda novce
Slovenská republika

uzatvárajú v súlade s § 70B a nasl. Obchodného zákonníka a so Všeobecnýni obchodnýni podmienkani - Prirna banka Slovensko, a,s, (d'alej

len 
"VOP") 

túto zrrluvu, pričom VOP tvoria jej neoddeliltel'nú súčasť.

1, Prima banka zriad'uje rnajitel'ovi účtu nasledovný účet v rene euro:

obchodné rrBno:
Ičo:
sí,.Clo:

štát:

zastúpený:

(d'alej len ,,rnajitel' účtu")

číslo telefónu: 421905911306
e-nnil: bohdanove@stonline.sk

Marta Gamrátová, r.č.595327 l7231.,Bohdanovce 108, 044 16, Bohdanovce, S!overrská
repubIika, Starosta

číslo účtu
0415339014

kód banky IBAN
/ 5600 sK83 56000000 000415339014

spósob doručenia výpisov: elektronicky
typúčtu: Grantovýúčet
frekvencia výpisov: po obrate

účet na pripisovanie úrokovl:

účet na inkaso úrokov1: SK615600000000041533001
účet na inkaso poplatkov1: SK61560000000004153al00l
disponovanie účtom v súlade:

|-l so zoznan,pm oprávnených osób platným k účtu číslo':

adresa na zasielanie výpisov (v prpade, že je iná ako adresa sídla): bohdanovcemt@azď,s( heslol marta

2. Majitel'účtu vyhlasuje, že:
. - 

Účet poorá oooú 1 bude používaťvýlučne pre priema čerpanie dotáciíposl9tnutých z Revitalizácia obce Bohdanovce.
o peňažné prostriedlg na účte podl'a bodu 1 použije na účel vyrredzený poslgtovatelbmdotácie.

3. Banka nie je povinná sledovať dodržanie účelu pouŽitia, resp. Čerpania prostriedkov z tohto ÚČtu.

4. Majitel'účtu sa zavázuje platiť banke poplatlcy v zrnysle platného Sadzobníka.
5. Majitel'účtu vyhlasuje, že:

. E no17 tr nebolinfornpvanýo úrokovejsadzbe, poplatkocha nák|adochsúvisiacichstoutozrriuvou podl? §37ods. 2zákona
o bankách;

o prevzal a oboznánil sa pred uzatvorením tejto zn,iuvy s jej súčasťani a súhlasí s nirri: E VOP; El Sadzobník,
6, Táto zrriuva je platná a účinná dňom jej podpisu všethýni zrriuvnýní stranarri. Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie tejto zrrluvy, zrriuva

účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Košiciach dňa 21.5.2020

F-l s podpisovým vzorom platným k účtu číslol:041533000U5600

Prima banka SIoversko, a.s.:

Meno a priezvisko: Donínika Onderková
Funkcia: Osobný bankár
Podpis:

Meno a priezvisko: Ing. Miroslava Klucká
Funkcia: Osobnýbankár | trPodpis: 

u

l1 
len v prí;cade, že je iný ako zriad'ovaný účet

1374113l0LI9

Za majitel'a účtu:

Meno a priezvisko: Marta Gamátová, r,Č.59532l723L
Podpis:
Pečiatka:
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