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d'ale.j len 1"VÚa, a,s.".t

a

obchodné miesto:

Firemné obchodné centrum l-učenec

T. G, Masaryka 24

984 35 Lučenec

Majitel'účtu:
obchodné nreno:
Sidlo:

IČO / rodné číslo:
číslo klienta:
Zaregistrovaný:
Dokument:
Konaj úca prostredníctvom:
Daňový rezident/nerezident*
číslo teleťonu:
E-mail:

Ročný obrat v EUR:

Elektronický výpis:
Cyklus výpisov:
Jazyk výpisov:

obec záhorce
Záhorce
99 l 06 Zelovce, Slovensko

003 l 9694
319694
v zmysle zákona
osvedčenie o zvoIení starostu
PAEDDR, BRANISLAV KÁZMER

-4211748S3263 Fax,-

E ao too ooo E do l mil. D do g,l mil D do:: mil. ! nad 33 mil.

(d'alej len ,,Majitel'účtu alebo ,,Klient")

uzavárajú podl'a § 708 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513ll99l Z. z. v meni neskorších predpisov

zm|uvu o bežnom účte
(d'alej len,,zmluvď')

Predmet zmluvy:

transformácia póvodnej zmluvy o bežnom účte a vedenie bežného účtu v zntysle Všeobecných obchodných podmienok VÚB. a.s.. pre depozitne
produkty v súvislosti s pro"jektom KD a OcÚ Zíhorce - Zníženie energetickej náročnosti budovy

Náležitosti účtu:
číslo účtu: SK95 0200 0000 0037 3400 9454 Mena účtu: EUR

Papierové výpisy k bežnému účtu:
Spósob odovzdávania výpisov: poštou v rámci SR
Cyklus výpisov: mesačne k ultimu mesiaca
Jazyk výpisov: slovensloý
Adresapre zasielanie výpisov: Obec Záhorce

Ziútorce
99 106 Zelov ce, Slovensko

mesačne k ultimu mesiaca
slovenslqý

Sumárny ročný výpis:
Spósob odovzdávania výpisov; poštou v rámor SR
Cyklus výpisov: na konci roka
.Iazyk výpisov: slovenský
Adresa pre zasielanie výpisov: Obec Záhorce

Záhorce
99l06 Zelovce, Slovensko

záverečné ustlnovenia

a) Čast'obsalru tejto Znrluvy je určená Všeobecnými obclrodnýnri podmienkami VÚB. a.s, pre depozitné produkty a Cenníkom VÚB, a.s,, ktoré tvoria
neoddelitel'nú súčast' zmluvy, Majitel' účtu podpísaním tejto Zmluvy vyhlasuje a potvrdzuje" že sa s dokumentmi uvedenými v predchádza.|úce.1

vete oboznámil, porozumel irn a súhlasí s ich obsahom. Majitel'účtu podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje prevzatie Všeobecných obchodných
podmienok VUB, a,s, pre depozitné produkty a Cenníka v listinnej podobe,

b) Majitel'účtu určí v Podpisovom vzore osoby oprávnené disponovať s účtom a preberat'výpisy z účtu,
c) Ma]itel'účfu závazne vyhlasuje, že prostriedky, s ktorymi bude realizovaťjednotlivé obchody s hodnotou presahujúcou l5 tis- EUR na tomto účte

sú jeho vlastníctvom, Tento účet bude zároveň používať na vklady hotovostí zo svojej obchodnej činnosti, realizované vlastnými zamestnancami
alebo zmluvrrými partnermi,

d) Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňorn podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných stran.
e) Právne vzťahy touto znrluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 5 l3ll99l Z, z, Obchodného zákonníka v znení neskorších

predpisov a d'alšími všeobecne záváznými právnymi predpismi platnými v SR,
0 Dňom podpisu te.jto Zrnluvy zaniká zmluva o vedení tohto bežného účtu,**

VúB je členom skupiny lNTEýt lnnnl sltlpeoro
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r,ai.,to, V_fi|_,ó)l llFltá.. Dátum: 26. CI{ Zfr'm

Zabanku:

Miroslava Gereoavov.l ,.-- ;'
vedúcitími 'Č<1^/

(podpis)
Vús, a.s.
Mlynské nivy 1

B29 90 Bratislava 25
55300/14

MGR. ATT|LďŠAFRÁNY
tr@-6ry ňikateťov

n/í lučerurc

vyberte možnosť
pri transformácii póvodnej zmlulry o bežnom účte

Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je Zmluva lyhotovenáv inom ako Slovenskom jazyku, tak pre jej
právne posudzovanie a výklad pojmov je rozhodnáverzia v Slovenskom jazyku.
Ak Majiteťom úětu je povinná osoba podťa zákona ě.21112000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, tak podpisom tejto Zmluvy sa zavázuje
merejniť informáciu o uzatvorení Zmluvy v súlade s týmto zákonom.

y;.r,o liir.ii j(Ět t \ Dátum: 2 6 01 2Í)]!

Za majitel'a:

í;-- s.l oBEc zÁHoRcE
i Ň ř^, l Knii§lá 173/98.991 06želo,to

qry o%:l:,.T#';.T;ilť"

(podpis)

*)

* *)

VÚB 1e členom skupiny lNTEýt l-,,nnlsNB+oto


