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zmluva o bežnom účte

Prima banka Slovensko,a,s,, Hodžova 11, 01011Žilina, IČo: 31 575951,
zapísaná v Obchodnom registriOkresného súdu v Ziline, Oddiel: Sa, Vložka ČÍslo: 14BlL
(d'a|ej len ,, banka")

a

obchodné rneno/názov: Obec Dolné Semerovce
ičo; o03o6908
sÍ,Clo: Dolné Semerovce 163,935 85 Dolné Semerove
číslo telefónu: 42L9LI537[72 e-rnail: obec@dolne-semercvce.sk
daňový domicil: Slovenská 16-^,!rlilzr krajina registrácie: SIovenská republika
zastúpený: Milan Rafael, r.č Dolné Semerovce 103,935 85, Dolné Semerovce, Slovenská
republika, Starosta
(d'alej len,,ntjitel' účtu")

uzatvárajú v sÚ|ade s § 70B a nasl, Obchodného zákonníka a so Všeobecnýrri obchodnýni podníenkani - Prirna banka Slovensko, a,s. (d'alej
len ,,VOP") túto zn-tuvu, pričom VOP tvoria jej neoddelitel'nú súčast',

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

číslo účtu

7556387003

kód banky

/ 5600

typ bežného účtu: Účet samospráW
frekvencia výpisov: po obrate
účet na pripisovanie úrokov1: SK82560OO0OOOO7556383OO2

účet na inkaso úíokov1: sK825600000ooo7556383002
účet na inkaso poplatkov1: SK8256000000007556383002
nakladanie s účtomv súlade:

IBAN

sK16 5600 0000 0075 5638 7003

spósob doručenia výpisov: elektroricky

adresa na zasielanie výpisov (v prÍ|oade, že je iná ako adresa sídla): obec@dolne-semerovce.sk, heslo:
2. Majitel'Účtu sa zavázuje platiť banke poplatt<y v zrrrysle platného Sadzobníka.
3. Majite|'účtu vyhlasuje, že:
. E bol/ ! nebo|infornrcvanýoúrokovejsadzbe, poplatkocha nákladochsúvisiacichstoutoznluvou podl'a § 37 ods.2zákonao bankách;o pr€Vzd| a oboznánil sa pred uzatvorenímtejto znluvy s jej súčast'arí a súhlasís niní: E VoP; E Sadzobník.
4. Táto zrnluva je platná a ÚČinná dňomjej podpisu všethi rri zrrluvným stranarri. Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie

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

V Leviciach dňa 1,.7.2O2L

banka:

Meno a priezvisko: Emília Turbov
Funkcia: Osobný bankár
Podpis:

za majitel'a účtu:

Meno a priezvisko:Milan Rafael, r,

lvleno a priezvisko: viktória Došeková
Funkcia: Osobný
Podpis:

I s podpisovým vzorom platným k účtu číslo1: SK82 5600 O0OO 0075 5638 3OO2

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