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huva o účte Municipá|neho úveru _ ttriverzá!
(d'alej len,,zrrĺuva")

Prima banka Stovensko, a.s., Hodžova 11, o1o LLŽilina,IČo: sr 575 951
zapísaná v obchodnom registri okesného súdu v Žiline, oddiel: Sa, Vložka číslo: 14BlL
(d'alej len,,banĺ<a'')

názovlobchodné rreno: oBEcNY URAD BENICE

lČo: 00647373

sídlo: BENICE 69, o3B 42 BENICE

Čísb telefónu: +42L4342g4352 e-nuil:oubenice@gaya.sk

zastúpený: Ing. Milan Rerršk r.č.6202L6l656, Benice95,03842, Prĺbovce, Slovenská republika,

Starosta
(d'alej len,,rrnjitel' účtu'', resp.,,klienť')

uzatvárajú v súlade s $ 269 ods. 2 obchodného zákonníka a so Všeobecnýrri obchodnýľi podrrĺenkarri - Priĺĺn banka Slovensko, a.s' (d'alej
len ,ľoP") túto znťuvu, pričom VoP tvoria jej neoddelitelhú súčasť.

1. Banka zriad'uje rrajitelbvi účtu nasledovný účet v rrene euro:

číslo účtu kód banky IMN
3000107004 / s600 sK47 s600 00000030 0010 7004

typ bežného účtu: úverovýúčet

frelĺĺencia výpisov: mesaóre spôsob doručenia výpisov: poštou

disponovanie účtom v súlade:

so zoznaÍTpm oprávnených osôb platnýmk účtu či!;|o1

adresa na zasielanie výpisov (v prípade, že je iná ako adresa sĺcla)

2' Účet sa zriad'uje ako úverový účet pre čerpanie a splácanie istiny debetného zostatku v zrrysle Zrrĺuvy o Municipálnom úvere -
Univerzálč. zo dňa (d'alej len ,,úverová znĺuva")' Majitel' účtu sa zaväzuje využívať účet výlučne pre tieto účeý. ostatné
práva a povinnosti zrrĺuvných strán spojené a súvisiace s debetným zostatkom sú upravené v úverovej znĺuve.

3. Kúčtu rrnjitel'účtu zriadi sarTpstatný podpisový Vzor, na Korom jednou z dvoch oprávnených osôb pri nakladanís prostriedkarrĺ na
účte msí byť štatutárny orgán klienta, t.j. starosta alebo prirrÉtor'

4' Disponovať účtomje ĺrnjitel'účtu oprávnený iba bezhotovostne v pobočke banky a/alebo cez internet banklng zriadený k účtu. K účtu
nie je nožné vydať platobnú kartu. Banka prijírn na účet a vykonáva z Účtu platby iba v rĺene účtu.

5. Debetný zostatok banka úročí v zrĺysle úverovej zrrĺuvy' Kreditný zostatok banka neúročí a autorĺnticlg ho na konci dňa prevádza na
bežný účet určený podl'a úverovej zrrĺuvy.

6. Znĺuúa sa uzatvárá na dobu určiĺú, a todo doby platnosti úverovej zrĺťuvy' Počas tejto doby rĺnjitel'účtu nie je oprávnený požiadať
o zrušenie účtu.

7. Banka nepoplatkuje zriadenie, vedenie účtu, ani platobné operácie s účtom. Iné poplatky spojené a súvisiace s účtom je banka
oprávnená inkasovať v zrĺrysle platného Sadzobníka poplatkov - Prirra banka Slovensko, a.s. (d'alej ĺen,$adzobník") z bežného účtu
určeného podl'a úverovej zrriuvy'

8' Majitel'Účtu vyhlasuje, že:
. El boľ E nebol infornovaný o úrokovej sadzbe, poplatkoch a nákladoch súvisiacich s touto zrrluvou podlh $ 37 ods. 2zákona

o bankĺch;o pr€Vzôĺ a óboznárrĺl sa pred uzatvorením tejto znĺuvy s jej súčasťari a súhlasí s nirri: El VoP; EÍ Sadzobník.
9. Banka neodvolatel'ne navrhuje, aby prípadné spory z tohto obchodu boli rozhodnuté stáým rozhodcovsbi msúdom Slovenskej bankovQ

asociácie. Doručený rozhodcovsý rozsudoktĺÉ rovn4!e účinky ako právoplatný rozsudoksúdu. V zákonných pr(oadoch je rrnžné podať
žalobu o jeho zrušenie na súd. Majitel'účtu návrh: El prljíĺľn/ E neprijírra,

10. Táto zrĺiuva je platná a účinná dňom jej podpisu všetlcýrrĺ zrrĺuvnýrri stranarÍĺ. Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie tejto zmluvy,
zrrĺuva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Maľtine dňa 8.11.2018

Prinn banka Slovensko, a.s.

I len v prí;cade, že je iný ako zriad'ovaný účet

1737l0sl08r7

Majitel'účtu
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