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Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál
(ďalej len „zmluva“)

Prima banka Slovensko, a.s., Hodţova 11, 010 11 Ţilina, IČO: 31 575 951
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Ţiline, Oddiel: Sa, Vloţka číslo: 148/L
(ďalej len „banka“)
názov/obchodné meno:

Obec Šašová

IČO:

00322644

sídlo:

Obecný úrad 50, 086 12 Kurima

Číslo telefónu:
421903463134
zastúpený:
Jozef Vargovčík,
(ďalej len „majiteľ účtu“, resp. „klient“)

e-mail:sasova.bj@centrum.sk
, Šašová 56, 086 12, Kurima, Slovenská republika, Starosta

uzatvárajú v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a so Všeobecnými obchodnými podmienkami – Prima banka Slovensko, a.s. (ďalej
len „VOP“) túto zmluvu, pričom VOP tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
1.

Banka zriaďuje majiteľovi účtu nasledovný účet v mene euro:
číslo účtu
3652950005

/

kód banky
5600

IBAN
SK62 5600 0000 0036 5295 0005

typ beţného účtu: úverový účet
frekvencia výpisov: po obrate

spôsob doručenia výpisov: elektronicky

disponovanie účtom v súlade:
so zoznamom oprávnených osôb platným k účtu číslo1:
adresa na zasielanie výpisov (v prípade, ţe je iná ako adresa sídla): sasova.bj@centrum.sk, heslo: rozmarin
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Účet sa zriaďuje ako úverový účet pre čerpanie a splácanie istiny debetného zostatku v zmysle Zmluvy o Municipálnom úvere Univerzál č.
zo dňa
(ďalej len „úverová zmluva“). Majiteľ účtu sa zaväzuje vyuţívať účet výlučne pre tieto účely. Ostatné
práva a povinnosti zmluvných strán spojené a súvisiace s debetným zostatkom sú upravené v úverovej zmluve.
K účtu majiteľ účtu zriadi samostatný podpisový vzor, na ktorom jednou z dvoch oprávnených osôb pri nakladaní s prostriedkami na
účte musí byť štatutárny orgán klienta, t.j. starosta alebo primátor.
Disponovať účtom je majiteľ účtu oprávnený iba bezhotovostne v pobočke banky a/alebo cez internet banking zriadený k účtu. K účtu
nie je moţné vydať platobnú kartu. Banka prijíma na účet a vykonáva z účtu platby iba v mene účtu.
Debetný zostatok banka úročí v zmysle úverovej zmluvy. Kreditný zostatok banka neúročí a automaticky ho na konci dňa prevádza na
beţný účet určený podľa úverovej zmluvy.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do doby platnosti úverovej zmluvy. Počas tejto doby majiteľ účtu nie je oprávnený poţiadať
o zrušenie účtu.
Banka nepoplatkuje zriadenie, vedenie účtu, ani platobné operácie s účtom. Iné poplatky spojené a súvisiace s účtom je banka
oprávnená inkasovať v zmysle platného Sadzobníka poplatkov - Prima banka Slovensko, a.s. (ďalej len „Sadzobník“) z beţného účtu
určeného podľa úverovej zmluvy.
Majiteľ účtu vyhlasuje, ţe:
bol/
nebol informovaný o úrokovej sadzbe, poplatkoch a nákladoch súvisiacich s touto zmluvou podľa § 37 ods. 2 zákona
o bankách;
prevzal a oboznámil sa pred uzatvorením tejto zmluvy s jej súčasťami a súhlasí s nimi:
VOP;
Sadzobník.
Táto zmluva je platná a účinná dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami. Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie tejto zmluvy,
zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Bardejove

dňa 5.9.2019

Prima banka Slovensko, a.s.

1

Majiteľ účtu

len v prípade, ţe je iný ako zriaďovaný účet
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Meno a priezvisko: Mgr. Mária Ţivčáková
Funkcia: Osobný bankár
Podpis:

Meno a priezvisko: Jozef Vargovčík,
Podpis:
Pečiatka:

Meno a priezvisko: Ivana Petrašková
Funkcia: Osobný bankár
Podpis:
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