
E VÚB BANKA
. . Obchodné miesto:VUB, as., Mlynské nr,y 1,82990 Bratislava 25 FP ~

Obch. reg.: Okresnýsúd Bratislava 1, Oddiel: Sa lina

Vložka Č.: 341/B, iČo: 31320155, BIC: SUBASKBX, w‘~w.vub.sk Na bráne I
01001 Žilina

d‘alej len (“VÚB, as.)

a

MESTO BYTČA 1 20 -P4- ~O2O
Sídlo: NAMESTIE SR Č. ľ .

OI4OLBYTČA1 SLOVENSKO

IČO/rodne čislo 00321192 ‚ ~ ‘~

Číslo klienta: 321192 L,.:~.,,

Zaregistrovaný: PODE A ZÁKONA 369
Dokument: lNE OPRAVNENIE 369
Konajúca prostrednictvom: MIROSLAV MINARČIK
Daňový rezident/nerezident*
Číslo telefónu: 0415073924 Fax
E-mail: MSU@BYTCA.SK

Ročný obraty EUR: Odo 100 000 C do 1mil. C do 3,3 mil. C do 33mil. C nad 33mil.

(d‘alej len „Majiteľ účtu alebo „Klient)

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

. Zmluvu o bežnom účte
(ďalej len „zmluva“)

Predmet zmluvy:

transformácia povodnej zmluvy o be~om učte a vedenie bežného učtu v zniysle Všeobecnych obehodnych podmienok VUB a s pre depoz:mé produkty

súvislosti 5 projektom „Podpora opatrovateľskej Služby v Meste Bytča.“,

Náležitosti účtu:
Číslo účtu: 5K75 0200 0000 0035 7432 7153 Mena účtu: EUR

Výpisy z bežnému účtu:
Spósob poskytnutia výpisov: DO INTERNETBANKINGU
Cyklus výpisov: PO KAZDEJ TRANSAKCII
Jazyk výpisov: SLOVENSKY

Záverečné ustanovenia

. Časťobsabu tejtoZmluvy je určená Všeobecnými obchodnými podmienkami VÚB, as. pre depozitně produktya Cennikom VÚB, as., ktoré tvoria
neoddeliternú súčast‘ zmluvy. Majiteľ účtu podpísanim tejto Zmluvy vyhlasuje a potvrdzuje, že Sa S dokumentmi uvedenými v predchádzajúcej
vete oboznám!l, porozumel im a súhlasi s ich obsahom. Majiteľ účtu podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje prevzatie Všeobecných obchodných
podmienok VUB, as. pm depozitně produkty a Cennika v listinnej podobe.

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

sú jeho vlaswictvom. Tento účet bude zároveň používat‘ na vklady hotovostí zo svojej obchodnej činnosti, realizované vlastnými zamestnancami
alebo zmluvnými partnermi.

c) Táto zmluva Sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnost‘ a účinnosf dňom podpisu oprávnenými zástupcamí oboch zmluvných strán.
d) Právne vzťahy touto zmluvou neupravené Sa nadia prislušnými ustanoveniami zákona Č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v zneni neskorších

predpisov a d‘alšími všeobecne závtiznými pi~vnymi predpismi platnými v SR.
e) Dňom podpisu tejto Zmluvy zaniká původná zmluva o vedeni tohto bežného účtu. **

o Zmluvné strany Sa týmto dohodli, že s účinnosťou odOl .04.2920 VUB, as, bude úročit‘ zostatok na účte ročnou úrokovou sadzbou vo výške 0%,
pričom ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok VUB, as. pre depozitné produkty podľa ktorých VUB, as, úročí zostatky účtov
ročnou úrokovou sadzbou v zmysle platného Zverejnenia, Sa nepoužijú.

g) 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.

h) Ak Majiteľom účtu je povinná osoba podl‘a zákona č.21 1i2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, tak podpisom tejto Zmluvy Sa zavlzuje
zverejniť informáciu o uzatvorení Zmluv)‘ v súlade s týmto zákonom.

VÚB je Čienom skupiny INTES4 L5~1 5P~NPAOtO
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VÚB BANKA
VÚB, as.. Mlynskě nivy 1,82990 Bratislava 25
Obch. reg.: Okresnýsúd Bratislava 1, Oddiel: Sa
Vložka Č.: 341/B, IČO: 31320155, BIC: SUBASKBX, t~w.vub.sk

Miesto: Žilina

VÚB,a.s.
Za banku: ~‚_~Mlynhlcá nIwl

Dátum: 0 1.04.2020

25

Š

Miesto: Bytča Dátum: 01.04.2020

Za majiteľa:

2
*) vyberte možnosť
**) pri transformácii původnej zmluvy O bežnom účte

VÚB ~O členorii skupirtv INTF.~4 P~1 .‘*JPÁflIÍ)


