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Zmluva o bežnom účte

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575951,
zapísanáv Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L
(ďalej len" banka")

a 

Obchodné meno/názov:
IČO:
Sídlo:
Číslo telefónu:
Daňový domidl:
Zastúpený:
(ďalej len .rnajitel' účtu")

Obec Loží.n
00325449
Ložín 31, 072 05, Ložín
+421902918700
SK
Mgr. Monika Pastírová,

E-mail:
Krajina registrácie:

ingrid.korosiova@lozin.dcom.sk

Starosta

uzatvárajú v súlade s § 708 a nasl. Obchodného zákonníkaa so Všeobecnými obchodnými podmienkami - Prima banka
Slovensko, a.s. (ďalej len "VOP") túto zmluvu, pričom VOP tvoria jej neoddelitel'nú súčasť.

1. Bankazriaďuje majitel'ovi účtu nasledovný účet v mene euro:
Číslo účtu / Kód banky: 4295670009/ 5600 IBAN: SK225600 DODO 0042 9567 0009
Typ bežného účtu: Účet samosprávy
Frekvencia výpisov: Mesačne Spôsob doručenia výpisov: elektronicky
Účet na pripisovanie úrokov': 4295671001
Účet na inkaso úrokov-: 4295671001
Účet na inkaso poplatkov': 4295671001
Nakladanie s účtom v súlade:
!zl s podpisovým vzorom platným k účtu číslol: 4295671001/5600
Adresa na zasielanie výpisov (v prípade, že je iná ako adresa sídla): ingrid.korosiova@lozin.dcom.sk,

2. Majitel' účtu sa zavazuje platit banke poplatky v zmysle platného Sadzobníka.
3. Majitel' účtu vyhlasuje, že:
• ~ bol/ D nebol informovaný o úrokovej sadzbe, poplatkocha nákladoch súvisiacich s touto zmluvou podl'a § 37 ods. 2

zákona o bankách;
• prevzal a oboznámil sa pred uzatvorením tejto zmluvy s jej súčasťami a súhlasí s nimi: ~ VOP; ~ Sadzobník
4. Táto zmluva je platná a účinná dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami. Ak zákon "stanovuje povinné

zverejnenie tejto zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Vysvetlivky:
l len v prípade, že je iný ako zriaďovaný účet

V Michalovciach dňa 08.02.2022

Prima banka Slovensko, a.s.: Majitel' účtu:

Meno a priezvisko: Halecká Eva
Funkcia: IDsobný bankár
Podpis:

Meno a priezvisko: Mgr. Monika Pastírová, r.č.:
725115/8959
Podpis:

Meno a paiezvisko: RačkoXfáJana
Funkcia: Osobný bankár
Podpis:
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