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Zmluva o bežnom účte 

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného s(1du v Žiline, Oddiel : Sa, Vložka číslo: 148/L 
(ďalej len „ banka") 

a 

Obchodné meno/názov: 
IČO: 
Sídlo: 
Číslo telefónu: 
Daňový domicil: 
Zastúpený: 

(ďalej len „maj'1tel' účtu") 

Mesto Dubnica nad Váhom 
00317209 
Bratislavská 434/ 9, 018 41, Dubnica nad Váhom 
+ 421915692927 E-mail: 
SK Kraiina reoistrácie: 
Ing. Marián Michalička, r. č. 
Váhom, zástupca na základe poverenia 

msu@dubnica .eu 
Slovenská republika 
GDPR 

uzatvárajú v súlade s § 708 a nasl. Obchodného zákonníka a so Všeobecnými obchodnými podmienkami - Prima banka 
Slovensko, a.s. (ďalej len „VOP") túto zm luvu, pričom VOP tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. 

1. Banka zriaďuje maj'1tel'ovi účtu nasledovný účet v mene euro: 
Číslo účtu/ Kód banky: 4405033036 / 5600 IBAN: SK28 5600 0000 0044 0503 3036 
Typ bežného účtu: Účet samosprávy 
Frekvencia výpisov: Mesačne Spôsob doručenia výpisov: elektronicky 
Účet na pripisovanie úrokov1: 4405033001 
Účet na inkaso úrokovl: 4405033001 

Účet na inkaso poplatkovl: 4405033001 
Nakladanie s účtom v súlade: 

~ s podpisovým vzorom platným k účtu číslol: 4405033001/ 5600 
Adresa na zasielanie výpisov (v prípade, že je iná ako adresa sídla): msu@dubnica .eu, heslo: GDPR 

2. Majltel' účtu sa zavazuje platit banke poplatky v zmysle platného Sadzobníka. 
3. Majiteľ účtu vyhlasuje, že: 

• ~bol/ O nebol informovaný o úrokovej sadzbe, poplatkoch a nákladoch súvisiacich s touto zmluvou podľa§ 37 ods. 2 
zákona o bankách; 

• prevzal a oboznámil sa pred uzatvorením tejto zmluvy s jej súčasťami a súhlasí s nimi: !8l VOP; !8l Sadzobník 

4. Táto zmluva je platná a účinná dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami. Ak zákon ustanovuje povinné 
zverejnenie tej to zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

Vysvetlivky: 
1 len v prípade, že je iný ako zriaďovaný účet 

V Dubnici nad Vá hom dňa 20.06.2022 

Prima banka Slovensko, a.s.: 

Meno a priezvisko : Ševčeková Sidna 
Funkcia: Osobný bankár GDPR 
Podpis: 

Meno a priezvisko: LarÍa~ová Lenka 
Funkcia: Riaditeľ po~}jý 
Podpis: GDPR 

374/22/0122 

Majiteľ účtu: 

/\ 
GDPR 

1 
Meno a priezvisko: Ing. Marián Michalička, r.č.: 

GDPR 
Podpis: 
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