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Zmluva o bežnom účte

Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575951,
zapísanáv Obchodnomregistri Okresnéhosúdu v Žiline,Oddiel: Sa, Vložkačíslo: 148/L
(ďalej len„ banka")

a

obchodnémeno/názov:OBECROVENSKO
IČO: 00309931
sídlo: ROVENSKO146, 905 01 ROVENSKO
číslo telefónu: +421346511125, 421908184054 e-mail: rovensko@rovensko.sk
daňový domicil: Slovenská republika krajina registrácie: Slovenská republika
zastúpený: Ing. Marian Rehuš, r.č.610613/6663, Rovensko27, 905 01, Rovensko, Slovenská republika, Starosta
(ďalej len „majiteľ účtu")

uzatvárajú v súlade s § 708 a nasl. Obchodného zákonníkaa so Všeobecnýmobchodným podrnenkarn - Prima banka Slovensko,a.s. (ďalej
len „VOP") túto zniuvu, pričomVOP tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

1. Bankazriaďuje majiteľovi účtu nasledovnýúčet v mene euro:

číslo účtu

2676581019
kód banky

5600
IBAN

SK17 5600 0000 0026 76581019
typ bežnéhoúčtu: Účet samosprávy

frekvenciavýpisov: po obrate spôsobdoručeniavýpisov: elektronicky
účet na pripisovanieúrokov1: SK7656000000002676585001
účet na inkasoúrokov1: SK7656000000002676585001
účet na inkasopoplatkov1: SK7656000000002676585001
nakladanies účtomv súlade:

0 s podpisovýmvzorom platným k účtu číslo1: SK76 5600 0000 0026 7658 5001

adresa na zasielanievýpisov (v prípade, že je iná ako adresa sídla): zalesakova@rovensko.sk, heslo: starosta
2. Majiteľ účtu sa zaväzuje platiť banke poplatky v zmysleplatného Sadzobníka.
3. Majiteľ účtu vyhlasuje, že:

12š1 bol/ O nebol informovaný o úrokovej sadzbe, poplatkocha nákladochsúvisiacichs touto zniuvou podľa § 37 ods. 2 zákonao bankách;
prevzal a oboznámi sa pred uzatvorenímtejto zniuvy s Jej súčast'am a súhlasís nim: 12š1 VOP; 12š1 Sadzobník.

4. Bankaneodvolateľne navrhuje, aby prípadné spory z tohto obchodu boli rozhodnuté Stálym rozhodcovským súdom Slovenskejbankovej
asociácie. Doručený rozhodcovský rozsudok má rovnaké účinky ako právoplatný rozsudok súdu. V zákonných prípadochje možnépodať
žalobu o jeho zrušenie na súd. Majiteľ účtu návrh: l2šl priJíma/O neprijíma.

S. Táto zniuva je platná a účinná dňomjej podpisuvšetkým zrnuvnýrn stranám. Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie
tejto zrriuvv. zrnuva Je účinnádňom nasledujúcimpo dni jej zverejnenia.

V Senici dňa 13.7.2018

banka: za majiteľa účtu:

Menoa priezvisko:ZuzanaNáterová
Funkcia:Osobný~okár
Podpis:

Menoa priezvisko:Ing. MarianRehuš, r.č.610613/6663
Podpis:
Pečiatka: . ;,

.... ,,, ,j: .'· ... :, -:cli
"i' ':~:ltt -~~~!,r 1 •.\-1, •Menoa priezvisko:Af1e1a Balážová

Funkcia:Osobnýbankár-· · . .
Podpis: ·

: ·,.. ··: .,;\',,• . ··-~ .. "

Í 

1 len v prípade,žeje iný ako zriaďovaný účet
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