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

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

a
Inovačné partnerské centrum
45734348
Hlavná 139,080 01 Prešov
Slovenská republika
číslo telefónu:
___
e=.-ffi3il:
Mgr. JozefŠimko, r.č.1
republika, Riaditel'

obchodné rreno:
IČO:
sídlo:

Štát:
zastúpený:
(ďalej len .rrajte]'

.

účtu")

uzatvárajÚ v súlade s § 708 a nasl. Obchodného zákonníka a so Všeobecný ni obchodnýni
len "VOP") túto zniuvu,

1.
Prima banka zriaďuje
číslo účtu
8880633004
typ účtu: Grantový

- Priffi3 banka Slovensko, a.s. (ďalej

rrajiteľovi účtu nasledovný účet v rrene euro:
kód banky
IBAN
5600
SK18 56000000 008880633004

účet
spôsob doručenia výpisov: elektroricky

frekvencia výpisov: mesačne
účet na pripisovanie

podnienkani

pričom VOP tvoria jej neoddeliltel'nú súčasť.

úrokov':

účet na inkaso úrokov': SK3656000000008880632001
účet na inkaso poplatkov

l:

SK3656000000008880632001

disponovanie účtom v súlade:

EJ

s podpisovým vzorom platným k účtu čslo' :8880632001/5600

D

so zoznarrom oprávnených osôb platným k účtu číslo l :

adresa na zasielanie výpisov (v prípade, že je iná ako adresa sídla):
2.

Majit,el' účtu vyhlasuje, že:
• Učet podl'a bodu 1 bude používať výlučne pre príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce - GreenFilmTourism.
• peňažné prostriedky na účte podl'a bodu 1 použije na účel vyrredzený poskytovatel'om dotácie.
Banka nie je povinná sledovať dodržanie účelu použitia, resp. čerpania prostriedkov z tohto účtu.
Majitel' účtu sa zaväzuje platiť banke poplatky v zmysle platného Sadzobníka.
Majitel' účtu vyhlasuje, že:
•
~ bol! O nebol inforrrovaný o úrokovej sadzbe, poplatkoch a nákladoch súvisiacich s touto zniuvou podl'a § 37 ods. 2 zákona
o bankách;
•
prevzal a oboznánil sa pred uzatvorením tejto zmuvy s jej súčasťani a súhlasí s nini: ~ VOP; ~ Sadzobník.
Táto zrríuva je platná a účinná dňom jej podpisu všetký ni zniuvnýni stranani. Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie tejto zmuvy, zrrmva je
účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

3.
4.
5.

6.

V Prešove dňa 14.1.2020
Za majitel'a

Prima banka Slovensko,a.s.:
Meno a priezvisko: Ing. Ivana
Funkcia: Osobný bankár
Podpis:

Škovranová

Jaspn

'

účtu:

Meno a priezvisko: Mgr. Jozef Sini<o,
Podpis:
Pečiatka:

Meno a priezvisko: Adela Zvárová
Funkcia: Osobný bankár

Podpi,

IJ

~

len v prípade, že je iný ako zriaďovaný

1374/13/0119

účet
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