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Prima Banka~ Zmluva o grantovom účte
(ďalej len "zmluva")

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11,010 II Žilina, IČO: 31575951, rč DPH: SK2020372541 zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L
(ďalej len "Prima banka")

Obchodné meno:

IČO:

Sídlo:

Štát:

Základná škola

37873971

Námestie arm. gen. L. Svobodu 16, 085 01 BARDEJOV

Slovenská republika Číslo telefónu:

e-mail:

Zastúpený: Mgr. Peter Maslej , riaditeľ

(ďalej len "majiteľ účtu")

uzatvárajú v súlade s § 708 a nás!. §§ Obchodného zákonníka Č. 513/1991 Zb. a Všeobecnými obchodnými podmienkami-
Prima banka Slovensko, a.s. (ďalej len "VOP") túto zmluvu. VOP sú súčasťou zmluvy, tvoria časť jej obsahu a sú vystavené
v obchodných priestoroch a na internetovej stránke Prima banky. Odchylné ustanovenia tejto zmluvy majú prednosť pred znením
VOP.

1. Prima banka zriaďuje dňa 21.03.2012 majiteľovi účtu nasledovný účet:

číslo účtu kód banky kód meny

3632081009 I 1 I 5600 I I EUR

IBAN SK42 5600 0000 0036 3208 1009

typ účtu: Grantový účet
spôsob poplatkovania:

frekvencia výpisov: po obrate

účet na pripisovanie úrokov':

Balik sllllfieh nre nríiem dnrácif samosnráv

spôsob doručenia výpisov: poštou

účet na inkaso poplatkov': 363208200115600

disponovanie účtom v súlade:

[Ll s podpisovým vzorom platným k účtu číslo! :363208200115600

[Ll so zoznamom oprávnených osôb platným k účtu číslo': 363208200115600

adresa na zasielanie výpisov (v prípade, že je iná ako adresa sídla):

2. Účet sa zriad'uje na základe klientom predloženého dokumentu o poskytnutí dotácie v zmysle bodu 3.1 tejto zmluvy.

3. Majiteľ účtu vyhlasuje, že:
3.1 tento účet bude používať výlučne pre príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z Depozitný účet - EUROFONDY.
3.2 peňažné prostriedky na tomto účte použije na účel vymedzený poskytovateľom dotácie v dokumente o poskytnutí

dotácie.

4. Prima banka nie je povinná sledovať dodržanie účelu použitia, resp. čerpania prostriedkov z tohto účtu.

5. Prima banka úročí kreditnýldebetný zostatok účtu aktuálnou úrokovou sadzbou. Spôsob úročenia a určenia výšky
aktuálnej úrokovej sadzby je podrobnejšie stanovený vo VOP. Prima banka si vyhradzuje právo zmeny úrokovej sadzby.

6. Za vykonávanie platobných operácií a ďalšie služby je Prima banka oprávnená účtovať si poplatky v zmysle platného
Sadzobníka poplatkov - Prima banka Slovensko, a.s. (ďalej len "sadzobník"). Majitel' účtu vyhlasuje, že pred podpisom
Zmluvy sa oboznámil s poplatkami súvisiacimi s príslušnou zmluvou a so sadzobníkom. Majiteľ účtu vyhlasuje, že pri
uzatváraní príslušnej zmluvy mu Prima banka poskytla informácie podľa § 37 ods. 2 zákona Č. 48312001 Z.z. o bankách
v znení neskorších predpisov.

7. Majitel' účtu vyhlasuje, že pred podpisom zmluvy sa oboznámil s VOP, ktoré sú súčasťou zmluvy a zaväzuje sa ich
dodržiavať. Prima banka je oprávnená meniť VOP, pričom zmeny a ich účinnosť oznámi Prima banka zverejnením vo
svojich obchodných priestoroch, informáciou na výpise z účtu alebo v elektronickej podobe prostredníctvom
elektronického komunikačného zariadenia Prima banky v lehotách podľa obchodných podmienok.

Prima banka8SI&t;:imli!:B,aJl~aponúka majiteľovi účtu neodvolateľný návrh na uzavretie rozhodcovskej zmluvy, podľa ktorej vzájomné
Hodžova 11, 01 OSjilď:J1}1\lktoréby medzi zmluvnými stranami vznikli v súvislosti so Zmluvou, je príslušný prejednať a rozhodnúť s
IČO: 31575951, Ick0'rre'ťh~11i>1aťíWisf&11vrozhodcovskom konaní Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie (d'alej len
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Infolinka: OSL"iér?9<f,R8Ide, že je iný ako zriad'ovaný účet


