Prima banka Slovensl<o, a.s.

Pl,imaeanka€

Hodžova 11, 010 11 Žitina, tČo: 31575951, tČopH: srzozo:;zs+r
Obchodný register Okesného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č, : 14B., L
williv. prlnt banka. sk

zrnluva o bežnom účte
Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 11, 010 11Žilina, Ico: 31 575951,
zapísaná v obchodnom registri okresného súdu v Žiline, oddiel: Sa, Vložka Čs|o: 148/L
(d'ale; len ,, banka")
a

obchodné rreno/názov

:

ICO:00327701
sid|o:

Rokycany 45,

číslote|ef ónu

:+

daňový domicii:

Obec Rokycany

O82

41 Rokycany

4215177 83t36, 42191

1

e-maii: obecrokycany@9mail,com

53 1396

Slovenská reprblika

zastúpený: Miloš Jaš, r.č

krajina registrácie:

Slovenská republika

Rokycany 79, 0824L, Rokycany, Slovensl<á republika,5taro sta

(d'a|e; |en ,,n€ jitel' účtu")

uzatvárajú v súlade s § 70B a nasl. Obchodného zákonníka a so Všeobecným obchodnýni podmenkanr - Prima banka Slovensko, a,s. (d'a
len ,,VOP") túto zrrluvu, pričom VOP tvoria jej neoddelrtel'nú súčasť.
1. Banka zriad'u.;e nĚ]itel'ovi úČtunasiedovný účetv n€ne

účtu
8826079006 /
číslo

e]

euro:

kód banky

IBAN

5600

sK63 5600 0000 0088 2607 9006

typ bežnéhoúčtu:Účet samospráW
f

rekvencia výpisov : mesačne

spósob doručenia výpisov:

elektronicky

účetna pripisovanie úrokov1:
účetna lnkaso úrokov l

:

účetna inkaso pop|atkov

1:

nak|adanie s účtomvsú|ade:
I

X I s podpisovým Vzorom piatným k účtUčíslol:sK98

5600 o00o 0088 2607 1oo4

adresa na zasie|ante výpisov (v prpade, že je iná ako adresa sídla): obecrokycany@9mail,com, heslo
2. Ma]itel'úČtusa zavázu]e platit'banke poplatky v znrysle platného Sadzobnika.

3, íVlaj'tel'Účtr, vyh|asu;e, Že:
bol/ D nebo| informovanýo Úrokove,; sadzbe, poplatkocha nákladochsúvisiacrch s touto znfuvou podl'a § 37 ads,2zákona o bankách;
" XI
o
pr€vzal a oboznám| sa pred uzatvorením tejto znluvy s 1e.1 súčast'am a súhlasís nrm: XI Vop; El Sadzobnlli,
4, Táto zrrluva je p|atná a ÚČinná dňom je; podpisu všetloi m zrriuvnýrri stranarn. Ak zákon ustanovu;e povinné zvere.]nenle
tejto zrrluvy, zrrluva je účinná dňom nasledujúcim po dni 1e,1 zverejnenia.
V

Prešov dňa 2.5.2019

banka

l

a priezvisko: Bc. JankaTegzová
Funkcia: Osobný bankár
N,leno

Podpis:

za majitel'a úČtu:
ítleno a priezvisko:lvliloš Jaš,
Podpis:
Pečratka:

r

lvleno a priezvisko: Mária Kurucová
Funkcia : Riadite|' pobočky
Podpls:

' len v prípade, že;e iný ako zriad'ovaný účet
374l21l0119
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