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vÚg. a.s., lvllynske nivy 1. 829 90 Bĺatislava 25
obch. ľeg.: okresný sÚd Bratis|ava 1. oddie|: Sa
VloŽka č.: :aln. tČo: 31320155, BlC: SUBASKBX, rryww'vub.sk

(d'alej len "VÚB, a.s." alebo ''banka'' )

a

obchodné miesto:

Banková prevádzka

Mlynské nivy l
82990 Bratislava

Majitel'účtu:
obchodné meno:
Sĺdlo:

IČo / ľodné číslo:
číslo klienta:
Zaľegistľovaný:
Dokument:
Konajúca prostredníctvom:
Daňový rezident/nerezident*
Číslo telefónu:
E-mail:

Ročný obrat v EUR:

MEsTo SLÁDKoVIČoVo.
FUČÍKoVA 3291159
92521 SLÁDKoVIČoVo
SLOVENSKO
00306177
306r'77

osvEDČENIE o ZvoLENÍ ZA sTARosTU
ING. ANToN SZABÓ

00421317841018 Fax:

f] ĺo too ooo E do 1 mil. D do 3,3 mit. E do:: mil. ! nad 33 mil.

(d'alej len ''Majiteľ účtu" alebo ,,Klient")

(VUB, a's. a Majitel'účtu ďalej spolu jako ,,zmluvné strany"' jednotlivo jako ,pmluvná stľana")

uzatvárajú podl'a $ 708 a nasl. obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z. v meĺl neskorších predpisov

Zmluvu o bežnom účte na dotácie
(ďalej len,,zmluvď')

Predmet zmluvy:

a) otvoľenie a vedenie bežného účtu v zmysle Všeobecných obchodných podmienok VÚB' a. s.' pre depozitné produký,
b) bežný účet má charakter osobimého účtu,.korýje určený v,ýlučne na príjem dotáciĺ z prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
a/alebo z prostriedkov z fondov Európskej Unie v súvislosti s projektom ,,Yodozádržné opatrenia v meste Sládkovičovo'', a na pouŽitie ýchto
dotácií na účel, na ktoý boli poskýnuté.

Náležitosti účtu

Číslo účtu:

Výpisy z'bežného účtu:
Spôsob poskytnutia vlýpisov: PoŠToU V RÁMCI SR A Do INTERNET BANKINGU
Cyklus výpisov: Po KAŽDEJ TRANSAKCII
Jazyk výpisov: sLoVENsKÝ
Adĺesa pre zasielanie v'ýpisov poštou: MEsTo sLÁDKoVIČovo.

FUČÍKoVA 3291159
92521 sLÁDKoVIČoVo
SLOVENSKO

sK48 0200 0000 0046 3881 1556 Mena účtu: EUR

Závereéné ustanovenia

a) Časť obsahu tejto zmluvy je určená Všeobecnými obchodnými podmienkami vÚB, a. s. pre depozitné produký (ďalej len ,,VoP VÚB, a's.")
aCenníkom VUB, a.s.' Podnikatelia ainé právnické osoby (ďalej len,,Cenník VÚB' a.s'"), ktoré tvoľia neoddelitelhú súčasť zmluvy. Majitel'
účtu podpísanim tejto zmluvy vyhlasuje a potvrdzuje, Že sa s dokumentmi uvedenými v pľedchádzajúcej vete oboznámil, porozumel im a súhlasí
s ich obsahom. Dojednané ustanovenia v tejto zmluve majú prednosť pred VoP VÚB, a.s. Pokial'Majitel'účtu nepoŽiadal o zaslanie VoP VUB,
a.s. a Cenníka VUB' a.s. elekÍronicky, potvrdzuje podpisom tejto zmluvy ich prevzatie v listinnej podobe.

b) Majiteľ účtu určí v Podpisovom vzore osoby oprávnené disponovať s účtom a preberať výpisy z účtu.
c) Majiteľ účtu záväzne vyhlasuje a plne zodpoved á za to, že všetky prostriedky na tomto účte pochádzajú rnýlučne z dotácii z pĺostriedkov zo

štátneho rozpočtu Slovenskej republilqy alaleboz prostriedkov zfondov Európskej Unie vsúvislosti spľojektom uvedeným vPredmeto tejto
zmluvy, a Že tieto dotácie pouŽije len na účel, na ktoý mu boli poslrytnuté. VUB, a.s. nenesie žiadnu zodpovednosť za pôvod pľostriedkov na
tomto účte aich pouŽitie na určený účel vzmysle predchádzajúcej vety' Majiteľ účfu beľie na vedomie asúhlasí s ým, Že vprípade, ak
v dôsledku nepravdivosti vyhlásenia Majitel'a účfu podl'a prvej vety tohto bodu vznikne vÚB, a.s. škoda' za takto vzniknutú škodu v plnom
rozsahu zodpovedá Majitel'účtu a bude povinný v plnej ýške ju VÚB, a.s. nahradiť.

d) Majiteľ účtu záväzne vyhlasuje, že prostriedky, s ktoými bude realizovaťjednotlivé obchody s hodnotou presahujúcou 15 tis. EUR na tomto účte
sú jeho vlastníctvom.

VUB je členom skupiny INTES4 lĺĺnl sltľBĺoro
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VUB BANTIE{
VÚB, a.s', Mlynské nivy 1, 829 90 Bĺatislava 25
obch. ľeg.: okľesný súd Bratislava 1, Oddiel; Sa
VloŽka č': 341iB, lČo: 313201 55, BlC: SUBASKBX, rĺnĺnru.vub.sk

Zostatok na účte sa úročí ročnou úrokovou sadzbou vo výške 0%, pričom ustmovenia voP vÚB, a.s., podľa ktorých vÚs, a.s. úročí zostatky
účtov ľbčnou úrokovou sadzbou v zmysle platného Zverejneni4 sa nepoužijú.
Táto zmluva sa lzatyáÍa na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, pričom podpisom
oboch zmluvných sľán na tejto zmluve sa ľozumie:
- v prípade uzavretia zmluvy v listinnej podobe vlastnoručný podpis,
- v pľípade uzavretia zmluvy elektronickými prostriedkami prostredníctvom využitia služby Biznis zóna kvalifrkovaný elektroniclqý podpis
v zmysĺe právnych predpisov.
Pľávne vďahy touto zmluvou neupľavené sa ľiadia prĺslušnými ustanoveniami zákona č. 5l3/l991 Z' z. obchodného zákonníka v znení
neskoľších predpisov a d'alšími všeobecne zäväznými pľávnymi predpismi platnými v SR.
Dňom podpisu tejto zmluvy zaniká pôvodná zmluva o vedení tohto beŽného účtu.**
Zmluva sa ľiadi pľávnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluva vyhotovenáv inom ako slovenskom jazyku, tak pre jej právne
posudzovanie a výklad pojmov je ľozhodná veľzia v slovenskom jazyku.
Ak Majitelbm účfu je povinná osoba podl'a zäl<ona é'2Il/2000 Z.z. oslobodnom pľĺstupe kinformáciám, tak podpisom tejto zmluvy sa
zaväzlje zverejniť informáciu o uzatvorenĺ zmluvy v súlade s qýmto zákonom'

c)

h)

D

i)

Miesto: Galanta. Dátum: l'L08.2022 Miesto:.Sládkvoičovo. Dátum:.11.8'2022

Za Majitel'a účtu:
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(podpis)

Za VÚB, a.s.:
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Soňa Šeriková
ĺoĺadca klienta

*) vyberte moŽnosť
**) pri tľansformácii pôvodnej zmluvy o beŽnom účte

(podpis)

VÚB ie ólenom skupiny INTEý1 lĺnnl sltľBĺoro


