
VOB BANKA
. . . Obchodně miesto:

VUB, as., Mlynské ni~y 1,82990 Bratislava 25 . ..
‚ - Firemně obchodně centmm ŽilinaObch. reg.: Okresny sud Bratislava 1, Oddiel: Sa

Vložka Č.: 341/B, iČo: 31320155, BIC: SUBASKBX, ~.vub.sk Na bráne I
01043 Žilina

ďalej len (“VÚB. as.“)

a

Majitel‘ účtw
Obchodné meno: MESTO BYTČA
Sídlo: NAMESTIE SR Č. I

01401 BYTČA 1, SLOVENSKO

ičo i rodné Číslo: 00321192
Číslo klienta: 321192 -

Zaregistrovaný: PODĽA ZAKONA 369
Dokument: lNE OPRAVNENIE
Konajúca prostrednictvom: BC. MIROSLAV MINARČIK
Daňový rezident/nerezident*
Číslo telefónu: 041/5073924 Fax: -

E-mail:

Ročný obrat v EUR: Odo 100 000 fl do I mil. O do 3,3 mil. Odo ‘33 mil. fl nad 33mil.

(d‘alej len „Majitel‘ účtu alebo „Klient“)

uzatvárajú podľa * 708 a nasl. Obchodného zákonníka Č. 513/1991 Z. z. v zneni neskorších predpisov

Zmluvu o bežnom účte
(ďalej len „zmluva“)

Predmet zmluvy:

transíormécia póvodnej zmluvy o bežnom učte a vedeme bezného učtu v zmysle Všeobecnych obchodnych podmienok VUB as pre depozitně
produkty v súvislosti s projektom „Znížeaie encrgetickej aáročaosti Mš Hurbanova 247/5, Bytča“ a v súvislosti 5 projektom „Zníženie
cnergetickej aáročnosti budovy Mš Dostojevského Bytča“

Náležitosti účtu:
číslo účtu: SKlO 0200 0000 0037 6384 5953 Mena účtu: EUR

Papierové výpisy k bežaému účtu:
Spčsob odovzdávania výpisov: POŠTOU V RAMCISR
Cyklus výpisov: MESAČNE P0 KAZDEJ TRANSAKCI!
Jazyk výpisov: SLOVENSKÝ
Adresa pre zasielanie výpisov: MESTO BYTČA .

NAMESTIE SR Č.l
01401 BYTČA I, SWVENSKO

Elektronický výpis:
Cyklus výpisov: mesačne k ultimu mesiaca
Jazyk výpisov: slovenský
Sumárny ročaý výpis:
Spósob odovzdávania výpisov: poštou v rámci SR
Cyklus výpisov: na konci roka
Jazyk výpisov: slovenský
Adresa pre zasielanie výpisov: MESTO BYTČA

NAMESTIE SR č.l
01401 BYTČA I, SLOVENSKO ..

Ziíverečné ustanovenia

a) Časť obsahu tejto Zmluvy je určená Všeobecnými obchodnými podmienkami VÚB, as. pre depozitně produkty a Cenníkom VUB, as., ktoré tvoria
neoddelitel‘nú súčasť zmluvy. Majiteľ účtu podpísaním tejto Zmluvy vyhlasuje a potvrdzuje, že Sa 5 dokumentmi uvedenými v predchádzajúcej
vete oboznámil, porozumel im a súhlasí s ich obsahom. Majiteľ účtu podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje prevzatie Všeobecných obchodných
podmienok VUB, as. pre depozitně produkty a Cenníka v listinnej podobe.

b) Majitel‘ účtu určiv Podpisovom vzore osoby oprávnené disponovať 5 účtom a preberať výpisy z účtu.
c) Majitel‘ účtu záväzne vyhlasuje, že prostriedky, 5 ktorými bude realizovať jednotlivé obchody s hodnotou presahujúcou 15tis. EUR na tomto účte

sú jeho vlastníctvom. Tento účet bude zároveň používať na vklady hotovostí Zo svojej obchodnej činnosti, realizované vlastnými zamestnancami
alebo zmluvnými parlnermi.

d) Táto zmluva Sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnost‘ dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
e) Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa nadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/l 991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších

predpisov a dalšími všeobecne závšznými právnymi predpismi platnými v SR.
fl Dňom podpisu tejto Zmluvy zaniká původná zmluva o vedení tohto bežného účtu.**
g) Zmluvné strany Sa týmto dohodli, žes účinnosťou od 30.04.2018 VÚB, as. bude úročit‘ zostatok na účte točnou úrokovou sadzbou vo

výške 0%, pričom ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok ‚[UB, a.s. pre depozitně produkty podl‘a ktorých VÚB, a.s. úročí
zostatky účtov ročnou úrokovou sadzbou v zmysle platného Zverejnenia, Sa nepoužijú.

h) Zmluva Sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je Zmluva vyhotovená v mom ako Slovenskom jazyku, tak pre jej
právne posudzovanie a výklad pojmov je rozhodná verzia v Slovenskom jazyku. .

‚ . VOB je Členonn skupiny INTFS4 [~9 SR4PAOtD



E~VÚB BANKA
VÚB, a.s., Mlynské ni~‘ 1, 82990 Bratislava 25
Obch. reg.: Okresný sůd Bratislava 1, Oddiel: Sa
Vložka Č.: 341/B, CO: 31320155, BIC: SUBASKBX, ~wvub.sk

i) Ak Majiteľom účtu je povinná osoba podľa zákona č.21 1/2000 Z.z. o slobodnom príswpe k informáciám, tak podpisom tejLo Zmluvy se zaväzuje
zverejniť informáciu o uzatvorenf Zmluvy v súlade S týmto zákonom.

Miesto Dátum:~ Miesto: __________ Dátum: Jo ~‘ ~ft
VÚB, a.;.

Za banku: Mlynské nivy i Za m~jiteI‘a:

P
.. (podpis)

I vybeitemožnosť
**) pu traiisformácii původnej zmluvy o bežnom účte

VÚB je členorn skupiny JNTES4 j~n S*‘JPAOtO


