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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 súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L 
(ďalej len „ banka") 

a 

obchodné meno/názov: Základná škola Sadová 620,Senica
IČO: 31827705 
sídlo: Sadová 620,905 01 Senica 
číslo telefónu: +421346512910 e-rrail: machova@zs3serica.sk 
daňový domcil: Slovenská republika krajina registrácie: Slovenská repl.blika
zastúpený: SVETLANA CHÁBELOVÁ, Hlboké 2, 906 31, HLBOKÉ, Slovenská repl.blika, zás tupca 
na základe plnomocenstva 
( ďalej len „rrajiteľ účtu") 

uzatvárajú v súlade s § 708 a nasl. Obchodného zákonníka a so Všeobecným obchodným podmenkam - Prirra banka Slovensko, a.s. (ďalej 
len „VOP") túto zrrluvu, pričom VOP tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. 

1. Banka zriaďuje rrajiteľovi účtu nasledovný účet v mene euro:

číslo účtu 
9214568014 

kód banky 
/ 5600

typ bežného účtu: Účet samosprávy

frekvencia výpisov: mesačne 

účet na pripisovanie úrokov1
: 

účet na inkaso úrokov 1: 

účet na inkaso poplatkov1
: 

IBAN 
SK02 5600 0000 0092 1456 8014 

spôsob doručenia výpisov: elektronicky

nakladanie s účtom v súlade: 

0 s podpisovým vzorom platným k účtu číslo1: SK11 5600 0000 0092 1456 3002

adresa na zasielanie výpisov (v prípade, že je iná ako adresa sídla): machova@zs 3senica.sk ,
2. Majiteľ účtu sa zaväzuje platiť banke poplatky v zmýsle platného Sadzobníka.
3. M�iteľ účtu vyhlasuje, že:
• � bol/ D nebol inforrrnvaný o úrokovej sadzbe, poplatkoch a nákladoch súvisiacich s touto zrrluvou podľa § 37 ods. 2 zákona o bankách;
• prevzal a oboznámi sa pred uzatvorením tejto zrrluvy s jej súčasťam a súhlasí s nim: � VOP; � Sadzobník.
4. 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 rrnžné podať 
žalobu o jeho zrušenie na súd. Majiteľ účtu návrh: � prijírra/ O neprijírra. 

5. Táto zrrluva je platná a účinná dňom jej podpisu všetkým zrrluvným stranam. Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie 
tejto zrrluvy, zrrluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

V Senici dňa 20.10.2017

banka: 

Meno a priezvisko: Veronika Budzáková 
Funkcia: Osobný bankár ;k, V /,,cP.._ I

Podpis: 

Meno a priezvisko: Zuzana Náterová 
Funkcia: Osobný ba1r 
Podpis: 

1 len v prípade, že je iný ako zriaďovaný účet 

374/20/0717 

za majiteľa účtu: 

1 
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Tento dokument je generovaný v súlade s ustanovením § 12 ods. 4 písm. f) zákona NRSR č. 118/1996 Z. z. 
o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Základné informácie o ochrane vkladu
Fond ochran vkladov * 

100 OOO € na vkladateľa a na banku **

šetky vaše vklady v tej istej banke sa „spočítajú" a na celkovú 
umu sa vzťahu·e úroveň k ia vo 'ške 100 OOO€ **

inouUroveň krytia vo výške 100 OOO € sa vzťahuje na každého 

iac informácií: 
Potvrdenie vkladateľa o prijatí: 

Dalšie informácie: 

kladateľa samostatne *** 

Fond ochrany vkladov, Kapitulská 12, 812 47 Bratislava 1, SR, 
el.: +421 2 5443 5444, e-mail: fov@fovsr.sk 

.fovsr.sk 
ákladná škola Sadová 620, Senica 

IČO: 31827705 
a s t ú p  e n ý: SVETLANA CHÁBELOVÁ, 
ástupca na základe plnomocenstva 

Podpis(pečiatka): 

(*) Systém zodpovedný za ochranu vášho vkladu. 
(**) Všeobecná úroveň krytia. 
Ak je vklad nedostupný, pretože banka nie je schopná splniť svoje finančné povinnosti, vkladateľom vyplatí 
náhradu systém ochrany vkladov. Táto výplata náhrady pokrýva max. 100 OOO € na banku. To znamená, že 
všetky vklady vkladateľa v tej istej banke sa spočítajú, aby sa určila úroveň krytia. Ak má vkladateľ napr. 
vkladový účet, na ktorom je 90 OOO € a bežný účet, na ktorom je 20 OOO €, vyplatí sa mu náhrada len vo 
výške 100 OOO €. 
(***) Úroveň krytia pre spoločné vklady. 
Pri spoločných vkladoch sa úroveň krytia vo výške 100 OOO € vzťahuje na každého vkladateľa. V niektorých 
prípadoch (ak vklad pochádza z prevodu/prechodu nehnuteľnosti určenej na bývanie; z dedičstva; z prevodu 
vena; z darovania pri uzavretí manželstva; z odplatného prevodu BSM, z vyplatenia odstupného, odchodného, 
dôchodku, z výnosu z investovania majetku v dôchodkovom fonde, z jednorazového vyrovnania z doplnkového 
dôchodkového sporenia, z plnenia vyplateného v dôsledku úmrtia, z poistného plnenia alebo z náhrady škody 
spôsobenej trestným činom alebo krivým obvinením) sú vklady chránené vo výške presahujúcej 100 OOO €. 
Viac informácií možno získať na stránke www.fovsr.sk. 
(****) Vyplatenie náhrad. 
Zodpovedným systémom ochrany vkladov je Fond ochrany vkladov, Kapitulská 12, 812 47 Bratislava 1, SR, 
tel.: +421 2 5443 5444, e-mail: fov@fovsr.sk,www.fovsr.sk. Vyplatí vám náhradu za vaše vklady (až do výšky 
100 OOO €) najneskôr do 20 pracovných dní, od 01.01.2019 do 15 pracovných dní, od 01.01.2021 do 10 

pracovných dní, a od 01.01.2024 do 7 pracovných dní. 
Ak počas obdobia do 31.12.2023 vyplácanie náhrad trvá dlhšie ako 7 pracovných dní, vkladateľ má nárok 
aspoň na časť náhrady do výšky priemernej mesačnej nominálnej mzdy v národnom hospodárstve SR zistenej 
štatistickým úradom SR za kalendárny štvrťrok, ktorý predchádza kalendárnemu štvrťroku, v ktorom bola 
podaná žiadosť o časť náhrady Fondu ochrany vkladov. Ak vám náhrada nebola vyplatená v týchto lehotách, 
mali by ste kontaktovať systém ochrany vkladov, ked'že po určitej lehote môže dôjsť k premlčaniu lehoty na 
uplatnenie nároku na vyplatenie náhrady. Ďalšie informácie možno získať na stránke www.fovsr.sk. 
Iné dôležité informácie. 
Vo všeobecnosti sú všetci retailoví vkladatelia a podniky kryté systémom ochrany vkladov. Odchýlky týkajúce 
sa niektorých vkladov sú uvedené na adrese webového sídla zodpovedného systému ochrany vkladov. Vaša 
banka vám na požiadanie poskytne informácie aj o tom, či sú niektoré produkty kryté, alebo nie. Ak sú vklady 
kryté, banka vám to potvrdí aj na výpise z účtu. 

V Senici dňa 20.10.2017 
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