Prima banka Slovensko,a.s.
Hodžova 11, OiO 11 Zilina, ICO: 31575951, IC DPH: SK2020372541
Obchodný register Okresného súdu Zilina, oddiel: Sa, vložka č.: 148/L
www.primabanka.sk

#G

P í [Ti a Ba fl
Zmluva o bežnom účte

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina, IČO: 31 575 951,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Ziline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L
(ďalej len banka“)
„

a
obchodné mano/názov: Obecné služby Rybník s.r.o.
ICO: 53526589
sídlo: Továrenská 221/18,93523 Rybník
číslo telefónu: 421905526475
e-mail: starosta@iobecrybnik.sk
daňový domicil: Slovenská republika
krajina registrácie: Slovenská republika
zastúpený: Ing. Daniela Trňanová, r.č.725831/6681, Továrenská ulica 221/18, 935 23, Rybník, Slovenská
republika, Starosta
(d‘alej len „majitel‘ účtu“)
uzatvárajú v súlade s 708 a nasl. Obchodného zákonníka a so Všeobecnýni obchodnýni podnienkarrí
len „VOP“) túto zrrluvu, pričom VOP tvoria jej neoddelitel‘nú súčasť.

-

Prima banka Slovensko, as. (d‘alej

1. Banka zriad‘uje majitelovi účtu nasledovný účetv rrene euro:
číslo účtu

kód banky

IBAN

/ 5600
Účet samosprávy
frekvencia výpisov: mesačiie
7097267001

SK37 56000000 007097267001

typ bežného účtu:

spósob doručenia výpisov: elektronicky

účet na priplsovanie úrokov1:
účet na inkaso úrokov1:
účet na inkaso poplatkov1:
nakladanie s účtomv súlade:
s podpisovým vzorom platnýmk účtu číslo1:
adresa na zasielanie výpisov (v prípade, že je má ako adresa sídla): starosta@obecrybnik.sk, heslo: sro
2. Majitel‘ účtu sa zaväzuje platiť hanke poplatky v zmysle platného Sadzobníka.
3. Majitel‘ účtu vyhlasuje, že:
•
boi/ D nebol informovaný o úrokovej sadzbe, poplatkoch a nákladoch súvisiacich s touto zriiuvou podl‘a 37 ods. 2 zákona o bankách;
• prevzal a oboznánil sa pred uzatvorením tejto zrruvy s jej súčasťani a súhlasí s firn:
VOP;
Sadzobník.
4. Táto zrnuva je platná a účinná dňom jej podpisu všetkýrri znuvnýn stranarn. Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie
tejto zrruvy, zniiva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
V Leviciach dňa 14.1.2021
banka:

za majiteľa účtu:

Meno a priezvisko: Ing. rfna Meszárosová
FunkcÉa: Riaditeľp

Meno a priezvisko:Ing. Daniela Trňanová. r.čJ25831/6681

Meno a prmezv)gl Viktria Došeková
Funkcia O,bnybankar

J

1

len v prípade, žeje iný ako zriad‘ovaný účet
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