otpbanka
Regionálne korporátne centrum SEVER

ZMLUVA O VINKULÁCII DOTAČNÉHO ÚČTU
č.: 4013/12/03 VU

Obec:
Sídlo:
IČO:
zastúpená:

Dolná Tižina
013 04 Dolná Tižina 333
00 321 249
Mgr. Anton Durana, starosta obce,
bytom 013 04 Dolná Tižina 264,
R. č.: 590601/7337, č. OP: EB 070514,
štátna príslušnosť: Slovenská republika
číslo bežného účtu vedeného v Banke v €: 9271018/5200 (ďalej len „Bežný účet")
(ďalej len „Klient" alebo „Majiteľ dotačného účtu")
a
Obchodné meno:
Sídlo:
za ktorú konajú:

ICO:
Zapísaná:

OTP Banka Slovensko, a.s.
Štúrova 5
813 54 Bratislava
Ján Sliacky, poverený vedením
regionálneho korporátneho centra SEVER
Mgr. Martin Uličný, bankár špecialista II.
31318 916
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
oddiel: Sa, vložka: 335/B

ďalej len „OTP"
ČI. I
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je vinkulovanie výplaty peňažných prostriedkov z osobitného účtu č.:
12846353/5200 (ďalej „Dotačný účet" alebo „Osobitný účet") Klienta v prospech OTP, na
ktorý poukáže Pôdohospodárska platobná agentúra Klientovi finančné prostriedky poskytnuté
z rozpočtu Európskej únie a štátneho rozpočtu SR vo forme nenávratného finančného
príspevku. Tento Dotačný účet je zriadený výhradne na tento účel.
2. Vinkulácia Dotačného účtuje zriadená za účelom zabezpečenia návratnosti pohľadávky OTP
spolu s príslušenstvom, úrokmi, úrokmi z omeškania, poplatkami a ostatnými pohľadávkami a
zmluvnými pokutami vyplývajúcej zo Zmluvy o splátkovom úvere - OTP EURO PROMPT č.
4013/12/03 zo dňa 19.01.2012 uzatvorenej medzi OTP a Klientom (ďalej len „zmluva o
úvere") alebo z odstúpenia od nej ( ďalej spolu len „zabezpečená pohľadávka").

ČI. II
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Majiteľ Osobitného účtu nie je oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami na tomto účte
po dobu účinnosti tejto zmluvy. OTP je oprávnená uspokojiť sa z podpory poukázanej na tento
Osobitný účet vo výške nesplatenej zabezpečenej pohľadávky a zvyšok peňažných
prostriedkov je v takom prípade povinná uvoľniť bez zbytočného odkladu Majiteľovi
dotačného účtu. Majiteľ dotačného účtu sa počas tivania tejto zmluvy (trvania úverového
vzťahu) zaväzuje predmetný účet nezrušiť ani nepožiadať Pôdohospodársku platobnú agentúru
resp. riadiaci orgán o jeho zmenu. Ak tento záväzok poruší, OTP bude postupovať v zmysle
Zmluvy o splátkovom úvere - OTP EURO PROMPT č.: 4013/12/03 zo dňa 19.01.2012 a
Všeobecných úverových podmienok OTP.
2, Vzhľadom na to, že táto vinkulácia plní funkciu zabezpečenia pohľadávky OTP, týmto dáva
Majiteľ dotačného účtu OTP výslovný súhlas na odpísanie peňažných prostriedkov
z dotačného účtu, uvedených v ČI. I, bod 1. tejto zmluvy v prospech príjemcu - OTP vo výške
nesplatenej zabezpečenej pohľadávky. Tento súhlas je platný počas účinnosti tejto zmluvy.
OTP je oprávnená vo svoj prospech inkasovať z dotačného účtu uvedeného v 1. bode, ČI. I
tejto zmluvy dlžnú sumu rovnajúcu sa výške nesplatenej zabezpečenej pohľadávky vrátane
úrokov a poplatkov.

ČI. III
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú - dobu trvania záväzkov Klienta voči OTP,
vyplývajúcich z úverového vzťahu. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy zaniknú
splatením zabezpečenej pohľadávky, alebo ak sa Klient a OTP dohodnú na zrušení uvedenej
formy zábezpeky.
2. Táto zmluva je platná a účinná podpisom obidvoch zmluvných strán.
3. Majiteľ vkladu je povinný bez zbytočného odkladu po uzavretí tejto zmluvy zabezpečiť
zverejnenie tejto zmluvy podľa §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Majiteľ
vkladu je povinný predložiť OTP písomné potvrdenie o zverejnení tejto zmluvy podľa
predchádzajúcej vety, pričom od uzavretia zmluvy do jej zverejnenia nesmie uplynúť viac ako
3 mesiace.

V Žiline 19.01.2012
Banka:
OTP Banka Slovensko, a.s.

Klient:
Obec Dolná Tižina

í\

Ján Sliacky, poverený vedením
regionálne korporátne centrum SEVER

Mgr. Martin Uličný
bankár špecialista II.

Mgr. Anton Ďurana
starosta obce

Potvrdzujem, že zaviazaný vlastnoručne podpísal túto zmluvu predo mnou. Jeho totožnosť bola overená
zákonným spôsobom.
Meno, priezvisko: Mgr. Martin Uličný , bankár špecialista II.
V Žiline

19.01.2012
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podpis povereného zamestnanca
pečiatka banky

