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zmluva o bežnom účte

Prima banka Slovelsko, a.s., Hodžova 11, 010.11 Žilina, IČo: 31 575 951,
zapísaná v Obchodnom registriOkesného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 14B/L
(d'alej len ,, banka")

a

obchodné ntno/názov: Obec Nžný §lavkov
tčo: ooszzsr4
sírllo: Obecný úrad, Nžný Slavkov 102,082 75 Nžný Slavkov
číslo telefónu : 42L5L459L22+ 42L9L8628t97 e-ntil: nslavkov@nizrryslavkov.sk
daňový domicil: Slovenská reprblika krajina registrácie: Slovenská republika
zastúpený: Ing.Jozef Kamenichi r.č.590 607 J6539, Ňžný Slavkov 274lo8275, NŽnÝ Slavkov, Slovenská
republika, Primátor
(d'alej |en,,majitel' účtu")

uzatvárajú v súlade s § 70B a nasl. obchodného zákonníka a so Všeobecnýrrí obchodnýrri podrrienkarri - Prinna banka Slovensko, a.s. (d'alej

len,,VOP") túto zrrluvu, pričomVOP tvoria jej neodde|ite|'nú súčasť.

1. Banka zriad'uje nrajitel'ovi účtu nasledovný účet v rTene euro:

číslo účtu kód bant<y

8860651010 / 5600

typ bežného účtu: Účet samospnw
frelvencia výpisov: po obrate

IBAN

sK50 5600 0000 0088 6065 1010

spósob doručenia výpisov: elektronicky

účet na pripisovanie úrokovl: SK5556000000008860658001

účet na inkaso úrokov1: sK5556000000008860658001

účet na inkaso poplatkov1: St(Ss56000000008860658001
nakladanie s účtomv súlade:

|-l s podpisovým vzorom platným k účtu číslo1:

[ ,,Spoločné výhody" účet pre,,Spo|očné výhody" : SKS556000000008860658001
adresa na zasie|anie výpisov (v príloade, že je iná ako adresa sídla): nslavkov@niznyslavkov.sk, heslo: pistol
2. Majitel'účtu sa zavázuje platiť banke poplatky v zrrrysle pIatného Sadzobnika.
3, lvlajitel'účtu vyh|asuje, že:
. É bot7 D nebol iniornrovanýo úrokovejsadzbe, poplatkocha nákladochsúvisiacich s touto znluvou pod|'a § 37 ods,2 zákona o bankách;
o prevzal a oboznánil sa pred Úzatvorenímtejto zrrluvý s jej súčast'arri a súhlasí s niri: Xl VOP; X Sadzobník.
4. Táto znluva je platná a účinná dňomjej podpisu všetkýrri zrrluvnýni stranarri. Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie

tejto zrrluvy, zrrluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Prešove dňa 26,5,2021

banka: \- za majitel'a účtul


