ZMLUVA O VINKULÁCII DOTAČNÉHO ÚČTU
č. 3001/12/008-ZZ-01
Obec:
Sídlo:

Jelenec
Obecný úrad Jelenec
Hlavná 126, 951 73 Jelenec
IČO:
00 308 072
Zastúpená:
Ladislav Púchovský, starosta obce
rodné číslo:
adresa trvalého pobytu: Jelenec 159, 951 73 Jelenec
štátna príslušnosť: Slovenská republika
druh a číslo dokladu totožnosti: Občiansky preukaz č.
(ďalej len „Majiteľ Osobitného účtu“ alebo „Klient“)
a
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zapísaná:
za ktorú konajú:

OTP Banka Slovensko, a.s.
Štúrova 5
813 54 Bratislava
31 318 916
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa,
vložka: 335/B
Ing. Ladislav Šimko, poverený vedením RKC JUH
Henrich Varga, bankár špecialista II.

(ďalej len „OTP“)
Čl. I
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je vinkulovanie výplaty peňažných prostriedkov z OTP PREMIUM
KONTA č. 8856268/5200 (ďalej „Dotačný účet“ alebo „Osobitný účet“) Klienta
v prospech OTP, na ktorý poukáže platobná jednotka 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 účtu je 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
č. 3001/12/008 zo dňa 25.06.2012 uzatvorenými medzi OTP a Klientom (ďalej spoločne
len „zmluva o úvere“) alebo z odstúpenia od nej (ďalej spolu len „zabezpečená
pohľadávka“).
Čl. 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 peňažných
prostriedkov poukázaných na tento Osobitný účet vo výške nesplatenej zabezpečenej
pohľadávky. Majiteľ Osobitného účtu sa počas trvania tejto zmluvy zaväzuje predmetný
účet nezrušiť ani nepožiadať riadiaci orgán, t.j. Ministerstvo pôdohospodárstva,
životného prostredia a regionálneho rozvoja SR o poukazovanie nenávratného
finančného príspevku na iný než Osobitný účet. Ak tento záväzok poruší, OTP bude

