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Zmluva o bežnom účte
(ďalej len „zmluva")

Primá banka Slovensko6 a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951, IČ DPH: SK2020372541 zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L 
(ďalej len „ Primá banka")

Obchodné meno: Základná umelecká škola, M.R. Štefánika 252, Trebišov
IČO: 35544635
Sídlo: M. R. Štefánika 252/55, 075 01 Trebišov
Štát: Slovenská republika Číslo telefónu: 421566722152,421918645217

e-mail: zustrebisov@slovanet.sk 
Zastúpený: Viera Fedorčáková, ,  r.č. , riaditeľ
(ďalej len „majiteľ účtu")

uzatvárajú v súlade s § 708 a násl. §§ Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a Všeobecnými obchodnými podmienkami - 
Primá banka Slovensko, a.s. (ďalej len „VOP") túto zmluvu. VOP sú súčasťou zmluvy, tvoria časť jej obsahu a sú vystavené v 
obchodných priestoroch a na internetovej stránke Primá banky. Odchylné ustanovenia tejto zmluvy majú prednosť pred znením 
VOP.
1. Primá banka zriaďuje dňa 12.02.2013 majiteľovi účtu nasledovný účet:

číslo účtu______  kód banky kód meny
3773636004 / 5600 EUR

IBAN SK59 5600 0000 0037 7363 6004

typ účtu: Bežný účet

frekvencia výpisov: mesačne 

účet na pripisovanie úrokov1: 3773639002/5600 

disponovanie účtom v súlade:

| X | s podpisovým vzorom platným k účtu číslo1: 3773639002/5600 

| J  so zoznamom oprávnených osôb platným k účtu číslo1: 

adresa na zasielanie výpisov (v prípade, že je iná ako adresa sídla):

2. Primá banka úročí kreditný/debetný zostatok účtu aktuálnou úrokovou sadzbou. Spôsob úročenia a určenia výšky aktuálnej 
úrokovej sadzby je podrobnejšie stanovený vo VOP. Primá banka si vyhradzuje právo zmeny úrokovej sadzby.

3. Za vykonávanie platobných operácií a ďalšie služby je Primá banka oprávnená účtovať si poplatky v zmysle platného 
Sadzobníka poplatkov - Primá banka Slovensko, a. s. (ďalej len „sadzobník"). Majiteľ účtu vyhlasuje, že pred podpisom 
Zmluvy sa oboznámil s poplatkami súvisiacimi s príslušnou zmluvou a so sadzobníkom. Majiteľ účtu vyhlasuje, že pri 
uzatváraní príslušnej zmluvy mu Primá banka poskytla informácie podľa § 37 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách 
v znení neskorších predpisov.

4. Majiteľ účtu vyhlasuje, že pred podpisom zmluvy sa oboznámil s VOP, ktoré sú súčasťou zmluvy a zaväzuje sa ich 
dodržiavať. Primá banka je oprávnená meniť VOP, pričom zmeny a ich účinnosť oznámi Primá banka zverejnením vo svojich 
obchodných priestoroch, informáciou na výpise z účtu alebo v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického 
komunikačného zariadenia Primá banky v lehotách podľa obchodných podmienok.

5. Primá banka neodvolateľne navrhuje, aby prípadné spory z tohto obchodu boli rozhodnuté Stálym rozhodcovským súdom 
Slovenskej bankovej asociácie. Doručený rozhodcovský rozsudok má rovnaké účinky ako právoplatný rozsudok súdu.
V zákonných prípadoch je možné podať žalobu o jeho zrušenie na súd. Klient prijíma návrh tejto rozhodcovskej zmluvy 
svojím podpisom na tejto zmluve; v opačnom prípade vyjadruje jej neprijatie zaškrtnutím nasledovného políčka:

Nesúhlasím !

6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. Zmluva 
nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

spôsob poplatkovania: balík Municipal

spôsob doručenia výpisov: poštou

účet na inkaso poplatkov1: 3773639002/5600

1 len v prípade, že je iný ako zriaďovaný účet 
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7. V prípade, že majitel účtu je povinnou osobou a zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle zákona č 211/2000 Z 
z. o slobodnom prístupe k informáciám, je povinný doručiť Primá banke do 14 dní odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy 
potvrdenie o zverejnení zmluvy v úplnom znení v súlade s § 5a tohto zákona. Zmluva v tomto prípade nadobúda platnosť 
dnom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci pracovný deň po dni doručenia písomného potvrdenia 
o zverejnení v zmysle predchádzajúcej vety. Majiteľ účtu je oprávnený disponovať s účtom a prostriedkami na účte odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. V prípade, že majiteľ účtu nedoručí Primá banke v uvedenej lehote potvrdenie o 
zverejnení v zmysle vyssie uvedeného, alebo ak zmluvu nezverejní, zmluva nenadobudne účinnosť a po troch mesiacoch od 
jej uzatvorenia piati, ze k uzatvoreniu zmluvy nedošlo.

V Trebišove dňa 12.2.2013

Primá banka Slovensko, a .s.:

Meno a priezvisko: Adriana Balintová
Funkcia: osobný bankár
Podpis:

Za majiteľa účtu:

Meno a priezvisko: Viera Fedorčáková 
Podpis:
Pečiatka:
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