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zmluva o bežnom účte

Prima banka Slovetsko, a,s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, Ico: 31 575 951,
zapísaná v Obchodnom registriOkresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 14BlL
(d'alej |en ,, banka")

a

obchodné nleno/názov: Obec Dolné Semerovce
tčo: oogoogog
sí,Clo: Dolné Semerovce 163/ 935 85 Dolné Semerovce
číslo telefónu: 42L9l,L537t72 e-nrail: obec@dolne-semerovce.sk
daňový domicil: Slovenská re_publika krajina registrácie: Slovenská republika
zastúpený: Milan Rafael, r.č, Dolné Semerovce 103,935 85, Dolné Semerove, Slovenská
republika/ starosta
(d'ale; len,,nujitel' účtu")

uzatvárajú v sú|ade s § 70B a nasl. Obchodného zákonníka a so Všeobecnýni obchodnýni podnienkam - Prinra banka Slovensko, a.s. (d'alej
len ,,VOP") túto zrnluvu, pričom VOP tvoria jej neoddelitel'nú súČasť,

1. Banka zriad'uje majitel'ovi účtu nasledovný účet v íTEne euro:

číslo účtu kód banky

7556385008 / 5600

typ bežného účtu : Účet sam osprávy

f rekvencia výpisov: po obrate

účet na pripisovanie úrokov1: SK8256000000007556383002
účet na inkaso úrokov1: SK8256000000007556383002

účet na inkaso poptatkov1: SK8256000O00007556383002
nakladanie s účtomv súlade:

V Leviciach dňa L,7,2O2L

banka:

Meno a priezvisko: Errrlia Turbová
Funkcia: Osobný bankár
Podpis:

viktória Došeková

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

374l22l062I

IBAN

sK46 5600 0000 0075 5638 5008

spósob doručenia výpisov: elektronicky

f s podpisovým Vzorom p|atným k účtU číslol: sK82 5600 oooo oo75 5638 3oo2

adresa na zasielanie výpisov (v pr(oade, že je iná ako adresa sítCla): obec@dolne-semerovce,sk, heslo:
2. Majitel'účtu sa zavázuje platiť banke poplatky v znrysle platného Sadzobníka.
3, Majitel'účtu vyhlasuje, že:
. E bol/ ! nebol infornrcvanýo úrokovejsadzbe, poplatkocha nákladochsúvisiacich s touto zrrluvou podl'a § 37 ods.2zákona o bankách;o pr€vzdl a oboznánil sa pred uzatvorením tejto zrrluvy s jej súčast'ani a súhlasí s nini: E VOP; E Sadzobník,
4. Táto zrr,ťuva je platná a účinná dňom jej podpisu všetlq?ní zrrluvnýni stranarri. Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie

tejto znluvy, zrřluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

za majitel'a účtu:

Meno a priezvisko:Milan Rafael, r
Podpis:
Pečiatka:

Funkcia:Osobný
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