Prima lranl<a §lovetrsl<o, a.s.
Hodžova 11, 0iO 11 Žilina, tČo: 31575951, tČ opH: St<zozl:u zs+r
Obchodný register Okresného súdu Žilina, ccjdle : Sa, vložka č.: 11Ei L

primaganka€
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printa

b,a n

ka. Sk

zmluva o bežnom účte
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01O 11 Žilina, ]CO: 31 575 951,
zapísaná v Obchoclnom registri Okresného súdu v Ži|ine, Oddre|: Sa, Vložka čislc: 1481/L
(d'a e.; len ,, banka")
a

obchodne nrcno/názov

:

ICO:00327701

srdlo:

Rokycany 45,

čís|oteiefónu

:+

Obec Rokycany

4t Rokycany

O82

42L5L7

7

e-ntill obecrokycany@ginail,com
krajina registrácie: Slovenská republil<a

83L36, 42 191 1 53 1396

Slovenská republika
zastúpený: Miloš Jaš,
daňový domicil:

,

Rokycany

(d'ale.; len ,,nt,litel' úČtu";

79

,082 4t, Rokycany, Slovensl<á republika, Staro sta

uzatvárajÚ v sÚ|ade s § 70B a nasl. Obchodného zákonníka a so Všeobecným obchodným podnrenkam - Prirrn banka S|ovensko, a.s, (d'ale.;
len ,,VOP") túto zrr{uvu, pričom VOP tvoria je] neoddelite|'nú súČast',
1, Banka zriad'uje

re]itel'ovi účtunas|edovný Účet v rTEne euTo:

čís|oúčtu

8826072007

kód banky

/ 5600

IBAN

sK80 5600 0000 0088 2607 2oo7

typ bežnéhoťlčtu: Účet samosprávy
f

rekv ertc ja výp isov : m esa

čne

spósob doručen ia

v ý

pisov : e le l(tron

icky

úcet na prtptsovanre úrokov::
účetna inkaso úrokov1:
účetna inkaso poplatkov

1
:

nakladanie s účtomvsúlade:
I

X I s podpisovým Vzorom p|atným k účtUčís|o1:sK98 5600 oooo oo88 2607 1,oo4

adresa na zasie|anie výpisov (v prpade, že je iná ako adresa sidla): obecrokycany@gmail.com,
2. ltla.lite|'ÚČtu sa zavázuje p|atit'banke poplatky v zrrrysle platného Sadzobnka,

3.

'

ít,la_litel' účtuvyhlasuje, že:

. X bo|/ D nebo| infornrcvanýo Úrokovej sadzbe, poplatkocha nákladochsúvisiac|ch s touto zn,iwou pod|'a § 37 ods,2zákona
o pr€vzdI a oboznáml sa pred uzatvorením ie;to zrťuvy s.1e; súčast'am a súh|asis nini: El Vop; El Sadzobníř.
4. Táto zrriuva ]e p|atná a ÚČinná dňomlej podpisu všetkým zrriuvným stranam, Ak zákon ustanovu;e povinné zvere]nenle
tejto znluvy, zrrluva je účinná dňom nasledu;úcim po dni ]ej zverejnenla,
V

Prešov dňa 2.5.20í.9

banka:

za majitel'a účtu:

ii'leno a priezvisko: Bc, Janka Tegzová

lvleno a priezvisko:1,1tloš Jaš, r,č
Podpis:

Funkcia: Osobný bankár
Podpis:

Pečiatka.

Nleno a príezvisko: lv]ária Kurucová
l Riaditel' pobočlo,
Podpls:
Funkcta

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

374l2U01,19
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