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huva o účte Municipálneho úveru - tľriverzál
(d'alej len,,zrĺiuva")

Prima banka Slovensko, a's., Hodžova 11, o1o LĹŽilina,lČo: gr 575 951
zapísaná v obchodnom registri okesného súdu v Žiline, oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L
(d'alej len,,banlo")

názovlobchodné rrBno: oBEc KRAJNÉ

IČo: 00311715

síclo: m'NruÉ52,916 16 KRNNÉ

Čísb teĺefónu: 42Lgo5z8875g,42Lg48353L75 e_rmil:sekľetaľiat(lkrajrc.sk

zastúpený: Ján Konečnĺ( r'č'730I2Il9t78, Krajné 668, 916 16, Krajné, Slovenska republika, starosta
(d'a lej len,,rrnjitel' účtu", resp.,,klient")

uzatvárajú v súlade s 5 269 ods. 2 obchodného zákonnĺka a so Všeobecnýrrĺ obchodnýrri podrrĺenkarri - Prirrn banka Slovensko, a's. (d'alej
len 

"VoP") túto znťuvu, pričom VoP Woria jej neoddelite|hú súčasť.

1. Banka zriad'uje najitelbvi účtu nasledovný účet v ]TEne euro;

číslo účtu kód banky IBAN

0618387016 / s600 SKB1 5600 00000006 1838 7016

ýp bežného účtu: úverovýúčet

frekvencia výpisov: mesaäre spôsob doručenia výpisov: elekboľÚcky

disponovanie účtom v súlade:

so zoznaÍrpm oprávnených osôb platnýmk účtu číslol:

adresa na zasielanie výpisov (v prípade, že je iná ako adresa sídla): seketariat@kajne's(

2. Účet sa zriad'uje ako úverový účet pre čerpanie a splácanie istiny debetného zostatku v zrĺrysle Zrĺtuvy o Municipálnom úvere -
Univezá|č. zo dňa (d'alej len ,,úverová zrľluva"). Majitel'účtu sa zaväzuje využívať účet výlučne pre tieto účeý. ostatné
práva a povinnosti zrriuvných strán spojené a súvisiace s debetnýmzostatkomsú upravené v úverovej znťuve.

3. K účtu rrnjiteĺ' účtu zriadi sarrostatný podpisový vzor, na ktorom jednou z dvoch oprávnených osôb pri nakladanís prostriedkarri na
účte mlsí byťštatutárny orgán ldienta, t.j. starosta alebo prirĺÉtor'

4. Disponovať účtom je rĺajitel'účtu oprávnený iba bezhotovostne v pobďke banky a/alebo cez internet banking zriadený k účtu. K účtu
nie je ľožné vydať platobnú kartu. Banka prijírĺn na účet a vykonáva z účtu platby ĺba v rrBne účtu.

5. Debetný zostatok banka úročí v zmysle úverovej zrrĺuvy. KredÍtný zostatok banka neúročí a auto]Tntickľ ho na konci dňa prevádza na
bežný účet určený podl'a úverovej zrrluvy.

6. Zniuva sa uzatvára na dobu určitú, a to do doby platnosti úverovej zrťuvy. Počas tejto doby majitel'účtu nie je oprávnený požiadať
o zrušenie účtu'

7. Banka nepoplatkuje zriadenie, vedenie účtu, ani platobné operácie súčtom, Iné poplatky spojené asúvisiace súčtomje banka
oprávnená inkasovať v zmysle platného Sadzobníka poplatkov - Prirrn banka Slovensko, a,s. (d?ĺej len,$adzobník") z bežného účtu
určeného podl? úverovej zrĺĺuvy'

B. Majĺtel'účtu vyhlasuje, že:
. El boľ E nebol inforľovaný o úrokovej sadzbe, poplatkoch a náldadoch súvisiacich s touto zrrĺuvou podl'a $ 37 ods. Zzákona

o bankách;. prevzal a oboznárril sa pred uzatvorením tejto znĺUvy s jej súčasťaĺĺi a súhlasí s niľi: El VoP; E Sadzobnĺk'
9. Táto zn'luva je platná a účĺnná dňom jej podpisu všetlcýrĺĺ zrľluvnýrĺ stranarÍĺ. Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie tejto zrrĺuvy,

zrĺiuva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zveonenia.

V Myjavedňa 5.2.2020

PriľB banka Slovensko, a's.

I len v prípade, že je iný ako zriadbvaný účet
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Majitel'účtu
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Meno a priezvisko: Petra Janáčková
Funkcia: osobnýbankár

Meno a priezvEko:
Funkcia: osobnýbankár
Podpis:

Meno a priezvisko: Ján Konečnk r.č.730L2Ll9L78
Podpis:
Pečiatka
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