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Zmluva o Termínovanom vklade
 
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“)
 
Obchodné meno: Obec Nededza
Sídlo: Obecný úrad , 013 02 Nededza
IČO: 00321516 Číslo telefónu: +421905513974
Štát: Slovenská republika          e-mail:
Zastúpený: PhDr. Peter Vajda, r.č.630423/6884, Záhradná 211/15, Nededza, Slovenská

republika, Primátor
(ďalej len "klient")
 
uzatvárajú v súlade s § 716 a nasl. Obchodného zákonníka, Občianskym zákonníkom a so Všeobecnými
obchodnými podmienkami - Prima banka Slovensko, a.s. (ďalej len „VOP“) túto zmluvu, pričom VOP tvoria jej
neoddeliteľnú súčasť.
 
1. Za nižšie uvedených podmienok sa banka zaväzuje zriadiť klientovi účet Termínovaného vkladu a klient sa

zaväzuje vložiť na tento účet v banke peňažné prostriedky.
 
Termínovaný vklad  
výška vkladu: 84616,62 EUR  doba viazanosti vkladu: 12 mesiacov
úroková sadzba: 0,40% p.a.  
účet pre výplatu úrokov: ponechať na účte TV
spôsob vloženia vkladu: bezhotovostným prevodom z účtu číslo: 5604740002/5600
 
účet Termínovaného vkladu  
číslo účtu: 5604748602/5600   mena: EUR IBAN: SK08 5600 0000 0056 0474 8602
frekvencia výpisov: po obrate spôsob doručenia výpisov: poštou
 
disponovanie s účtom v súlade(vyplniť len v prípade, ak klient nezriadi samostatný podpisový vzor k účtu
Termínovaného vkladu):
☒s podpisovým vzorom platným k účtu číslo: 5604740002/5600
☐so zoznamom oprávnených osôb platným k účtu číslo: -
 
2. Vyššie uvedená úroková sadzba predstavuje zvýhodnenú úrokovú sadzbu, ak v čase uzatvorenia tejto

zmluvy klient spĺňa podmienky podľa VOP pre jej priznanie. Ak klient počas doby viazanosti prestane spĺňať
podmienky pre zvýhodnené úročenie podľa VOP, banka automaticky zmení zvýhodnenú úrokovú sadzbu
na štandardnú úrokovú sadzbu v súlade s VOP.

3. Vyššie uvedená úroková sadzba platí len pre prvú dobu viazanosti a len ak nedôjde k jej zmene postupom
podľa bodu 2 tejto zmluvy. Ak dôjde k opätovnej viazanosti Termínovaného vkladu alebo jeho časti, výška
úrokov pre novú dobu viazanosti sa určí v súlade s VOP.

4. V prípade, ak klient nepožiada o vyplatenie Termínovaného vkladu ku dňu jeho dostupnosti, bude vklad
opätovne viazaný v súlade s VOP.

5. Klient sa zaväzuje platiť banke poplatky v zmysle platného Sadzobníka.
6. Klient vyhlasuje, že:
- ☒bol/ ☐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: ☒VOP;☒Sadzobník
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7. 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 možné podať žalobu o jeho  zrušenie na súd.
Klient návrh: ☐prijíma/ ☒ neprijíma.

8. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
 
V Žiline dňa 11.3.2016
  
banka: klient:
  
Meno a priezvisko: Ondreášová Andrea Meno a priezvisko: Peter Vajda, R.Č.630423/6884,

Primátor;Funkcia: Osobný bankár
Podpis: Podpis:
 
Meno a priezvisko: Jašíková Tatiana  
Funkcia: Osobný bankár  
Podpis:  
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Potvrdenie o zverejnení
(ďalej len „Potvrdenie“)
 
 
☐ zmluvy ☐ dodatku č.: ☐ iné:
  
  
Obchodné meno: Obec Nededza
IČO: 00321516
Sídlo: Obecný úrad, 013 02  Nededza, Slovenská republika
Štát: Slovenská republika Číslo telefónu: +421905513974
  e-mail:

Zastúpený: PhDr. Peter Vajda, r.č.630423/6884, Záhradná 211/15, Nededza,
Slovenská republika, Primátor

 
 
Potvrdzuje, že v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z. zverejnil nasledovné dokumenty uzatvorené s Prima banka
Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951, IČ DPH: SK2020372541 zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L:
 
 
Názov dokumentu:
Číslo účtu:
Dátum zverejnenia:
Miesto zverejnenia1:
Registračné číslo2:
  

  

V Žiline dňa 11.3.2016  

 Klient3:

 Meno a priezvisko:

 Podpis:

 Pečiatka:

_______________________________________________
1uviesť názov, www odkaz/adresu, Obchodný vestník, Centrálny register zmlúv
2len v prípade, že bolo pri zverejnení dokumentu pridelené
3doplniť meno, priezvisko a podpis štatutára
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