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Zmluva o grantovom účte
(d'alej len ,,zmluva")

Prima banka Stovensko, a.s., Hodžova 11, 010-11 Žilina, lČo: 31 575 951,
zapísaná v obchodnom registri okresného súdu v Ziline, oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L
(d'alej len ,, banka")

a

obchodné meno
lČo:
Sídlo:
Štát:

MESTO TURZOVKA
00314331
Stred 178, O23 5d Turzovka

Číslo telefónu: +421903575959
E-mail: zuzana.horciciakova@turzovka.sk

JUDr. Ľubomír Golis, r'č.63o6o5/0267| Turzovka Stred 458' o23 5d Turzovka,
Primátor

Zastúpený

(dhlej len,,majitel' účtu")

uzatvárajú v súlade s 5 708 a nasl. obchodného zákonníka a so Všeobecnými obchodnými podmienkami - Prima banka
Slovensko, a.s. (d'alej len ,ľoP") túto zmluvu, pričom VoP tvoria jej neoddelitel'nú súčasť.

1. Prima banka zriad'uje majitel'ovi účtu nasledovný účet V mene euro]
Číslo účtu / Kód banky: o2046í16034 / 5600 IBAN: SK93 5600 oooo ooo2 0461 6034
Typ účtu: Gľantový účei )

Frekvencia výpisov: Mesačne Spôsob doručenia výpisov:elektronicky
Účet na pripisovanie úrokovl:
Účet na inkaso úrokovl: o2o46L7oo2
Účet na inkaso poplatkovl: o2o46t7oo2
Disponovanie s účtom v súlade:

X s podpisovým vzorom platným k účtu číslo1' o2o46L7oo2/56oo

E so zoznamom oprávnených osôb platným k účtu číslol:
Adresa na zasielanie výpisov (v prípade, že je iná ako adresa sídla):zuzana.horciciakova@tuľzovka.sk' heslo:
TurzovkalTS

2' Majiteľ účtu vyhlasu je, že:.
. Úiét podl'a bodu 1 bude používať výlučne pre príjem a čerpanie dotácií poskytnuých z Po stopách kuIturné _

pŕírodního dédiďví česko - slovenského regionu.
. peňažné prostriedky na účte podl'a bodu 1 použije na účel vymedzený poskytovatelbm dotácie.
3' Banka nie je povinná sledovať dodrŽanie účelu použitia, resp. čerpania prostriedkov z tohto účtu.
4' Majiteľ účtu sa zaväzuje platiť banke poplatky v zmysle platného Sadzobníka.
5' Majiteľ účtu vyhlasu je, že:.
. X bol/ ! nebol informovaný o úrokovej sadzbe, poplatkoch a nákladoch súvisiacich s touto zmluvou podl'a $ 37 ods. 2

zákona o bankách;
o pr€Vzal a oboznámil sa pred uzatvorením tejto zmluvy s jej súčasťami a súhlasí s nimi: X vop; E Sadzobník
6' Táto zmluva je platná a účinná dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami. Ak zákon ustanovuje povinné

zverejnenie tejto zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Vysvetlivky:
1 len v prípade, že je iný ako zriadbvaný účet
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V čadci dňa o2.o6.2o22

Prima banka Slovensko, a.s.: Majitel'účtu

Meno a priezvisko: Sa Meno a
Podpis:

JUDr. Ľubomír Golis, r'č.: 63060510267
Funkcia: osobný ban
Podpis:

Meno a priezvisko: Hurinová Jana ES
Funkcĺa: osobný bankár sPodpis:

t'
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obchodný register okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: L4B|L
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Pottĺldenie o zvercjnenĺ
(d'alej ĺen,,Potvrdeniď')

! zmluvy ! dodatku č.:

obchodné meno

lčo:
Sídlo:

štát:

! iné:

MESTO TURZOVKA
o0314331
Stred t78, o23 54 Turzovka, Slovenská republika
Stovenská republika Číslo telefónu: +4219o3575959

e-mail: zuzana.horciciakova@turzovka.sk
JUDr. Ľubomír Golis, 630605/0267, PrimátorZastúpený:

Potvrdzuje, že v zmysle zákona č' 54612010 Z'z' zverejnil nasledovné dokumenty uzatvorené s Pľima banka
Stovensko, a.s., Hodžova 11,010 tt Žilina, IČo: stszsgsl, Ič DPH: SK202o37254I zapísaná v obchodnom
registri okresného súdu v Žiline, oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L:

Názov dokumentu:

číslo účtu:

Dátum zverejnenia:

Miesto zverejnenial:

Registračné číslo2:

V Čadci dňa2.6.2022

Klient3:

Meno a priezvisko

Podpis:

Pečiatka:

luviesť názov, www odkaz/adresu, obchodný vestník, Centrálny register zmlúv
2len v prípade, že bolo pri zverejnení dokumentu pridelené
3doplniť meno/ priezvisko a podpis štatutára
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Prima banka Slovensko, a.s.

Hodžova 11, o1o 11 Žilina, IČo: arszsgsr, IČ opn: sK202o37254L
obchodný register okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 14BlL

www.Primabanka.sk

žiadosť o zmeny|Yýpoved'zmIuvy o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
pre užívatel'ský prístup s Menom užívatelh: JAJ6567

Majitel'účtu:
obchodné meno:
lčo:
Sídlo:

štat

Zastúpený

MESTO TURZOVKA
00314331
Stred 178
O23 54 Turzovka
Slovenská republika

JUDr. Ľubomír GoIis,
630605/0267, Pľimátor

Mobil: +421903575959
Email: zuzana.horciciakova@turzovka.sk

žiada od Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, lčo: sr 575 951, vykonanie nižšie uvedených
zmien:

1. Mobil pre prihlasovanie do EB (sMs kód l Heslo užívatelh)

1.1
L,2

3.1
3.2

2. Token

zrušenie
zadanie

zrušenie
vydanie nového tokenu číslo:

4,I
4.2
4.4
4.5

3. Užívatel'ský prístup

zablokovanie
odblokovanie
reset hesla a zaslanie na mobil
oznámenie Mena užívatel'a

4. Zmena denného limitu

Číslo účtu Výška limitu v EUR pre platobný

5. Aktualizácia účtov

x Pridať účet do Internet bankingu:

čísto účtu Mena
Prístu na účet

Aktĺvnyt) / Pasívnyz)

sK93 5600 0000 0002 0461 6034 EUR _ Limit : 800000 €

|-l oooorať účet z Internet bankingu

číslo účtu Mena

t) aktÍvny - užívatel'IB môže získať informácie o účte a zasielať platobné príkazy
z) pasĺvny - užÍvatel'IB môže získať informácie o účte bez možnosti zasielať platobné príkazy (0 limit na účte)

77slrBl042r Strana 1/3

zho89698
Textový rámček

zho89698
Textový rámček



6. Aktualizácla úverov

! nriaaľ úver do Internet bankingu:

číslo úverovej zmluvy

I oaonrať úver z Internet bankingu:

číslo úverovej zmluvy

7. Autorizácia príkazov

7'I JZriadenie k účtu/účtom

Užívatel'EB (meno a priezvisko) Meno užívatelh pre
prihIásenie Autorizačný kód1

1) Vysvetlivky k autorizačnému kódu:

Koná samostatne
Viacnásobná autorĺzácĺa

Zadáva príkazy

užívatel'môže odoslať platobný príkaz samostatne bez dodatočnej
platobný príkaz musia autorizovať vždy dvaja užívatelia bez ohl'adu
autonzacre
užívatel' je oprávnený vytvoriť platobný príkaz

autorizácie
na poradie

7.2 |-l Zrušenĺe k účtu/účtom

UžívateI'EB (meno a priezvisko)
Meno užívatel'a pre
prih!ásenie

8. Záverečné ustanovenia k žiadosti o zmeny

1. Majitel' účtu powrdzuje, že prevzal nepoškodené a funkčné bezpečnostné prvky (d'alej len ,,BP'') uvedené
v bodoch L', 2' a že tieto BP bude používať pre účely svojej identĺfikácie a autorizácie platobných operácií
vykonaných cez služby EB.

2. Majitel' účtu vyhlasuje, že mu banka X poskytla/ E neposkytla informácie o odplatách podl'a $ 37 ods. 2 zákona
č' 4B3l200L Z. z. o bankách v znení neskorší,ch predpisov,

3. Táto žiadosť je návrhom majitel'a účtu na uzatvorenĺe dodatku k rámcovej zmluve o poskytovaní
platobných služieb, ktoý sa stane dodatkom k tejto zmluve akceptáciou návrhu bankou, a to vykonaním
požadovaného úkonu. Ustanovenia, ktoré požadovanou zmenou nĺe sú dotknuté, zostávajú zachované
v pôvodnom znení.

4. Majitel' účtu súhlasí, že vzájomné práva a povinnosti medzi bankou a majitelbm účtu založené zmluvou
o poskytovaníslužieb elektronického bankovnícWa uzatvorenou medzi majitelbm účtu a právnym predchodcom
banky sa nespravujú ustanoveniami Prílohy č' 1 Všeobecných obchodných podmienok Prĺma banka Slovensko,
a.s' platných v čase uzatvorenia tohto dodatku (dhlej len ,,VoP"). Majitel' účtu súhlasí, že mu banka poskytuje
služby elektronĺckého bankovníctva v rozsahu a za podmienok uvedených v článku 6 Služby elektronického
bankovníctva VoP platných v čase uzatvorenia tohto dodatku.

5. Majiteľ účtu súhlasĹ že akceptáciou tejto žiadosti bankou, dôjde k zmene limitov pre operácie prostredníctvom
služieb elektronického bankovníctva, a to tak, že sa nepoužijú ,,Limity pre operácie prostredníctvom služieb
elektronického bankovníctva podl'a Prílohy č. 1 k Všeobecným obchodným podmienkam - Prima banka Slovensko,
a.s.", ale použijú sa ,,Limity pre operácie prostredníctvom služieb elektronického bankovnícWa". Uvedené limiý
sÚ predmetom zverejnenia na webovom sídle banky.
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! s. Výpoved'zmluvy o poskytovaní služieb EB
Výpoved' príslušnej zmluvy je účinná uplynutím 2 pracovných dníodo dňa podpísania rnýpovede majitelbm účtu

V čadci, dňa 02.06.2022

Prima banka Slovensko, a.s. Majitel'účtu:
Meno a priezvisko: Kristína

nkár
Meno a JUDr. Ľubomír Golĺs, Primátor

Funkcia

Podpis: Podpis

Meno a priezvisko:

Funkcia:

H Jana

bankár

Podpis:
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PľimaBanku€
Pľima banka Slovensko, a.s.

Hodžova 11, o1o 11 Žilina, IČo: :rszsgsr, IČ DPH: sK2o2o37254l
obchodný register okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vloŽka č.: 148/L

www.primabanka.sk

Žladost' o zmeny/Výpoved' zml uvy o poskytovaní sl užieb elektron ického ban kovníctva
pre užívatel'ský prístup s Menom užívatel'a: EPH7586

Majitel'účtu:
obchodné meno:
Ičo:
Sídlo:

štet

Zastúpený:

MESTO TURZOVKA
00314331
Stred 178
O23 54 Turzovka
Slovenská republika Mobil: +421903575959

Email: zuzana.horclciakova@turzovka.sk
JUDr. Ľubomír Golis,
630605/0267, Primátor

žiada od Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČo: st 575 951, vykonanie nĺžšie uvedených
zmien:

1. Mobil pre prihlasovanie do EB (sMs kórd l Heslo užívatel'a)

1.1
r.2

3.1
3.2

2. Token

zrušenie
zadanie

zrušenĺe
vydanĺe nového tokenu číslo:

3' Užívatel'ský prístup

4.Ĺ
4.2
4.4
4.5

zablokovanie
odblokovanie
reset hesla a zaslanie na mobil
oznámenie Mena užívatel'a

4. Zmena denného Iimitu

Číslo účtu platobný príkazVýška limitu v EUR pre

5. Aktualizácia účtov

|_-l oaoorať účet z Internet bankingu:

Číslo účtu Mena

ĺ) aktívny - užívatel'IB môže získať informácie o účte a zasielať platobné príkazy

x Pridať účet do Internet bankingu:

číslo účtu Mena
Prístu na

Aktívnyĺ) / Pasívnyz)

sK62 s600 0000 0002 0461 2033
sK93 5600 0000 0002 0461 6034

EUR

EUR

Aktívny - Limit : 800000 €

- Limit : 800000 €
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z) pasívny - užÍvatel'IB môže získať informácie o účte bez možnosti zasielať platobné príkazy (0 limit na účte)

6. AktuaIizácla úverov

! ľriaaľ úver do Internet bankingu

číslo úverovej zmluvy

! oaoorať úver z Internet bankingu:

Číslo úverovej zmluvy

7 . Autorizácia príkazov

7.L JZriadenie k účtu/účtom:

Užívatel'EB (meno a priezvisko) Meno užívatelh pre
prihlásenie Autorizačný kódl

1) Vysvetlivky k autorizačnému kódu

Koná samostatne
Viacnásobná autorizácia

7adáva príkazy

užívatel'môže odoslať platobný príkaz samostatne bez dodatočnej
plqtopny príkaz musia autorizovať vždy dvaja užÍvatelia bez ohl'adu
autonzacte
užÍvatel' je oprávnený vytvorĺť platobný príkaz

autorizácie
na poradie

7.2 ! zrušenie k účtu/účtom

Užívate!'EB (meno a priezvĺsko) Meno užívatel'a pre
prihIásenie

8. Záverečné ustanovenia k žiadosti o zmeny

1. Majiteľ účtu potvrdzuje, že prevzal nepoškodené a funkčné bezpečnostné prvky (dhlej len ,,BP") uvedené
v bodoch L', 2. a že tieto BP bude používať pre účely svojej identifikácĺe a autorizácie platobných operácií
vykonaných cez služby EB.

2. Majiteľ účtu vyhlasuje, že mu banka X poskytla/ ! neposkytla informácie o odplatách podlh $ 37 ods. 2zákona
č. 4B3lz00L Z' z. o bankách v znení neskorších predpisov,

3' Táto žiadosť je návrhom majĺtelh účtu na uzatvorenie dodatku k rámcovej zmluve o poskytovaní
platobných služieb, ktoý sa stane dodatkom k tejto zmluve akceptáciou návrhu bankou, a to vykonaním
požadovaného úkonu. Ustanovenĺa, ktoré požadovanou zmenou nie sú dotknuté, zostávajú zachované
v pôvodnom znení.

4. Majitel' účtu súhlasí, že vzájomné práva a povinnosti medzi bankou a majitelbm účtu založené zmluvou
o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva uzatvorenou medzi majitelbm účtu a právnym predchodcom
banky sa nespravujú ustanoveniami Prílohy č. 1 Všeobecných obchodných podmienok Prima banka Slovensko,
a.s. platných v čase uzatvorenia tohto dodatku (d'alej len ,,VoP"). Majitel' účtu súhlasĹ že mu banka poskytuje
služby elektronického bankovníctva v rozsahu a za podmienok uvedených v článku 6 Služby elektronického
bankovníctva VoP platných v čase uzatvorenia tohto dodatku.

5' Majitel' účtu súhlasí, že akceptáciou tejto žiadosti bankou, dôjde k zmene limitov pre operácie prostredníctvom
služieb elektronického bankovnĹcWa, a to tak, že sa nepoužijú ,,Limiý pre operácie prostredníctvom služieb
elektronického bankovníctva podl'a Prílohy č. 1 k Všeobecným obchodným podmienkam - Prima banka Slovensko,
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a.s,", ale použUú sa ,,Limity pre operácie prostredníctvom služieb elektronického bankovníctva". Uvedené limiý
sú predmetom zverejnenia na webovom sídle banky'

! s. Výpoved'zmIuvy o poskytovaní sIužieb EB
Výpoved' príslušnej zmluvy je účinná uplynutím 2 pracovných dní odo dňa podpísania ýpovede majitelbm účtu.

V Čadci, dŕa 02'06'2022

Prima banka Slovensko, a.s. Majltel'účtu:
Meno a priezvisko: Kristína Meno a : JUDr. Ľubomír Golis, Prĺmátor
Funkcĺa

Podpis: Podpis:

Meno a priezvisko:

Funkcia:

Podpis

Hu Jana

bankár
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PľimaBanku€
Prima banka Slovensko, a.s.

Hodžova 11, o1o 11 Žilĺna, IČo: 3tszs9sĺ, lČ opH: sK2o2o37254l
obchodný register okresného súdu Zilina, oddiel: Sa, vloŽka č.: 14BlL

www.primabanka.sk

Žiadosť o zmeny/Výpoved'zmluvy o poskytovaní sIužieb eIektronického bankovníctva
pre užívatel'ský prístup s Menom užívatelh: cNw7236

Majitel'účtu:
obchodné meno
lČo:
Síĺdlo:

štet

Zastúpený:

MESTO TURZOVKA
oo314331
Stred 178
O23 54 Turzovka
Slovenská republika

JUDr. Ľubomír Go!is,
630605/0267, Primátor

Mobĺl: +4219o3575959
Email : zuzana.horciciakova@turzovka.sk

žiada od Prima banka Slovensko, a's., Hodžova 11, O10 ĺ1 Žilina, IČo: st 575 951, vykonanie nižšie uvedených
zmien:

1. Mobil pre prihlasovanie do EB (sMs kód l Heslo užívatel'a)

1,1
t.z

3.1
3.2

2. Token

zrusenle
zadanĺe

zrusenre
vydanie nového tokenu číslo:

3' Užívatel'ský prístup

zablokovanĺe
odblokovanie
reset hesla a zaslanie na mobil
oznámenie Mena užívatelh

4. Zmena denného Iimitu

4,L
4.2
4.4
4.5

Číslo účtu Výška limitu v EUR pre platobný

5. AktuaIizácia účtov

|_l oaoorať účet z Internet bankingu:

ČísIo účtu Mena

r) aktívny - užívatel'IB môže získať informácie o účte a zasielať platobné príkazy
z) pasívny - užÍvatel'IB môže získať informácie o účte bez možnosti zasĺelať platobné príkazy (0 limit na účte)

x Prĺdať účet do Internet bankingu

čísto účtu Mena
Prístu na účet

Aktívnyt) 7
sK93 s600 0000 0002 0461 6034 EUR _ Limit : 800000 €
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6. Aktualizácia úverov

! erĺoaľ úver do Internet bankingu:

číslo úverovej zmluvy

! oaonrať úver z Internet bankingu:

číslo úverovej zmluvy

7 . Autorizácia príkazov

7.1 E Zriadenie k účtu/účtom

Užívatel'EB (meno a priezvisko) Meno užívate!'a pre
prihIásenie Autorizačný kód1

1) Vysvetlivky k autorĺzačnému kódu:

Koná samostatne - užÍvatel'môže odoslať platobný príkaz samostatne bez dodatočnej autorizácie
Viacnásobná autorizácia platobný príkaz musia autorizovať vždy dvaja užÍvatelia bez ohlhdu na poradie

autonzacre
Zadáva príkazy - užívatel' je oprávnený vytvoriť platobný príkaz

7.2 ! zrušenie k účtu/účtom

UžívateI'EB (meno a prĺezvisko) Meno užívatelh pre
prihlásenie

8. Záveľečné ustanovenia k žiadosti o zmeny

1. Majĺtel' účtu potvrdzuje, že prevzal nepoškodené a funkčné bezpečnostné prvky (d'alej len ,,BP") uvedené
v bodoch L, 2. a že tieto BP bude používať pre účely svojej identifikácie a autorizácie platobných operácií
vykonaných cez služby EB'

2. Majĺtel'účtu vyhlasuje, že mu banka X poskytla/ ! neposkytla informácie o odplatách podl'a $ 37 ods. 2zákona
č. 4B3l200L Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov,

3. Táto žiadosť je návrhom majitelh účtu na uzatvorenie dodatku k rámcovej zmluve o poskytovaní
platobných služieb, ktoý sa stane dodatkom k tejto zmluve akceptáciou návrhu bankou, a to vykonaním
požadovaného úkonu. Ustanovenia, ktoré požadovanou zmenou nie sú dotknuté, zostávajú zachované
v pôvodnom znení.

4. Majiteľ účtu súhlasí, že vzájomné práva a povinnosti medzi bankou a majitelbm účtu založené zmluvou
o poskytovaníslužieb elektronického bankovníctva uzatvorenou medzĺ majitelbm účtu a právnym predchodcom
banky sa nespravujú ustanoveniami Prílohy č. 1 Všeobecných obchodných podmienok Prima banka Slovensko,
a.s. platných v čase uzaWorenia tohto dodatku (dhlej len ,,VoP")' Majitel' účtu súhlasĹ že mu banka poskytuje
služby elektronického bankovníctva v rozsahu a za podmienok uvedených v článku 6 Služby elektronického
bankovníctva VoP platných v čase uzatvorenia tohto dodatku.

5. Majitel'účtu súhlasĹ že akceptáciou tejto žiadosti bankou, dôjde k zmene limitov pre operácie prostrednírctvom
služieb elektronického bankovníďva, a to tak, že sa nepoužĺjú ,,Limity pre operácie prostredníctvom služieb
elektronického bankovníctva podl'a Prílohy č. 1 k Všeobecným obchodným podmienkam _ Prima banka Slovensko,
a.s'", ale použijú sa ,,Limiý pre operácie prostredníctvom služieb elektronického bankovnícWa''. Uvedené limity
sú predmetom zverejnenia na webovom sídle banky.
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! s. Výpoved'zmtuvy o poskytovaní služieb EB
Výpoved' príslušnej zmluvy je účĺnná uplynutím 2 pracovných dní odo dňa podpísania výpovede majitelbm účtu.

V čadci, dňa 02.06.2022

Prima banka Slovensko, a.s,

Meno a priezvisko: šamaiová Kristína

MaJitel'účtu:
Meno a priezvisko : JUDr' Ľubomír Golis, Primátor

Funkcia:

Podpĺs:
v

Podpis:

ES
Meno a priezvisko:

Funkcia:

Hurinová 0
osobný ba kár

Podpis p
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