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huva o bežnom účte

Prima banka Sloverrko,a,s., Hodžova 11, o1o 11Žilina, IČo: 31 575951,
zapísaná v Obchodnom registriOkesného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 14BlL
(d'alej len,, banka")

a

obchodné rreno/názov : OBEC BEN(OVCE
Ičo:00332267
sí,clo: oBBCŇ Úmo22, o94 o2slovEn§rn rnrŇn
číslotelefónu:42190887575|421908873759 e-nail:ocubenkovce@waE!.sk
daňový donicil: Slovenská reprblika kajina registrácie: Slovenská reprb!ika
zastúpený: Ing.Viera Pavlišková, r.č.635LO7 l67S, Benkovce 12,09402, Benkovce, Stovenskárepubtika,
starosta
(d'alej |en ,,nnjitel' účtu")

uzatvárajú v súlade s § 708 a nasl. Obchodného zákonníka a so Všeobecnýrri obchodnýni podnienkani - Prinn banka Slovensko, a,s. (d'alej
len ,,VOP") túto zrriuvu, pričom VOP tvoria jej neoddelitel'nú súčasť.

1. Banka zriad'uje ííEjitel'ovi účtu nasledovný ÚČet v rTene euro:

číslo účtu kód banky

4233796ot3 / 5600

typ bežného účtu: Účet samosprávy
f rektlencia výpisov : m esačne

účet na pripisovanie úrokovl:

účetna inkaso úrokov1:

účet na inkaso poplatkov1:

nakladanie s účtomv súlade:

IMN

sK85 5600 0000 0042 3579 6013

spósob doručenia výpisov: elektrmicky

za majitel'a účtu:

Meno a oriezvisko:Ino. Viera Pavlišková. r.č.63510716798

i:!8,,t fuiMuJ

1 len v prrpade, že je iný ako zriad'ovaný účet

374l20l0717

lTls podpisovým vzorom platným k účtu číslol: SK94 5600 OOOO OO42 3579 1OO1

adresa na zasielanie výpisov (v prípade, že je iná ako adresa sírdla): ocubenkovce@watel.sk, heslol vierocka
2. Majitel'účtu sa zavázuje platiť banke poplatlcy v zrrrysle platného Sadzobníka.
3. Majitel'účtu vyhlasuje, že:
. E bol/ E nebol infornrcvanýo úrokovejsadzbe, poplatkocha nákladochsúvisiacich s touto znluvou podl'a § 37 ods.2 zákona o bankách;o pr€vzdl a oboznánil sa pred uzatvorením tejto zrriuvy s jej súčasťani a súhlasí s nini: E VOP; El Sadzobník.
4. Banka neodvolatel'ne navrhuje, aby prípadné spory z tohto obchodu boli rozhodnuté Stálym rozhodcovským súdom Slovenskej bankovej

asociácie. Doručený rozhodcovshf, rozsudok nrá rovnaké účinlg ako právoplatný rozsudok súdu, V zákonných prípadoch je nožné podať
žalobu o jeho zrušenie na súd. Majitel'účtu návrh: El pruínn/ E neprijínn.

5. Táto zrriuva je platná a účinná dňom jej podpisu všetlcýni zrduvnýrri stranani. Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie
tejto zrrťuvy, zrduva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Vranove nadToplbu dňa 24.10.2018

banka:

Meno a priezvisko: Bc. Lucia Macková
Funkcia: Riaditellpobofky _--
Podpis: 

//l/////
Meno a priezvisko: Mgr. Matej Faron
Funkcia: Osobný bankár
Podpis: ._4?-
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