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VUB BANKA

Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I
Oddiel: Sa, Vložka číslo 341/B, IČO: 31320155, DIČ: 2020411811, IČD: SK.2020411811
Kontakt: 0850 123 000, www.vub.sk
Obchodné miesto:
Poprad
Mnoheľova 2832/9
058 17 Poprad

ďalej len ("VUB, a.s.")
a
Majiteľ účtu:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO / rodné číslo:
Číslo klienta:
Zaregistrovaný:
Dokument:
Zastúpený:
Daňový rezident/nerezidenť
Číslo telefónu:
E-mail:
Roíný obrat v EUR:

Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava
Šafárikova 29
Rožňava 048 01
36 172 529
36 172 529
Okresný súd Košice I
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Alžbeta Palcsóová, konateľ
058/7773295,0905893696
rvtv@rvtv.sk
D do 100 tis.

Fax:

D do 1 mil.

D do 3,3 mil.

D do 33 mil.

D nad 33 mil.

uzatvárajú podľa § 708 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Zmluvu

o bežnom

účte
(ďalej len „zmluva")

Osobitný účet pre financovanie projektu podporovaného prostredníctvom nenávratného finančního príspevku
z EU fondov
Predmet zmluvy:
a) transformácia pôvodnej zmluvy o bežnom účte a vedenie bežného účtu zo strany VÚB, a. s. pre majiteľa účtu, v
zmysle Všeobecných obchodných podmienok VÚB, a. s. pre depozitné produkty.
b) Bežný účet má charakter osobitného účtu, ktorý je vedený a používaný účelovo v súvislosti s financovaním projektu
podporovaného prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z EU fondov, s názvom projektu: Spoločné
hodnoty (ďalej len „Projekt").
c)

V záujme dodržania účelovosti použitia finančných prostriedkov sa zmluvné strany dohodli, že majiteľ účtu,
vrátane disponentov, po celú dobu vedenia tohto bežného účtu bude oprávnený disponovať s bežným účtom
výlučne so súhlasom VÚB, a.s. K účtu nie je možné zriadiť službu Internet banking ani vydať platobnú kartu.

d) Majiteľ účtu nie je povinný platiť žiadne poplatky ani odplaty v súvislosti s vedením tohto účtu, zostatok na účte je
neúročený.
e)

Pred tým, ako zaniknú všetky záväzky majiteľa účtu voči VUB, a.s. z tých obchodov, ktoré VÚB, a.s. poskytla
majiteľovi účtu v súvislosti s Projektom, nie je majiteľ účtu oprávnený akýmkoľvek spôsobom vypovedať túto
zmluvu o bežnom účte, ani od nej odstúpiť; v prípade neoprávneného vypovedania tejto zmluvy o bežnom účte zo
strany majiteľa účtu, VUB, a.s. nie je povinná tento bežný účet zrušiť.
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VUB BANKA

Náležitosti účtu:

Číslo účtu:
Číslo účtu v tvare IBAN:
Spôsob odovzdávania výpisov:
Cyklus výpisov:
Jazyk výpisov:
Adresa pre zasielanie výpisov:

2790208656/ 0200
Mena účtu:
SK58 0200 0000 0027 9020 8656
poštou
mesačne k ultimu mesiaca
slovenský
Mestské televízne štúdio s.r.o., Rožňava
Šafárikova 29
Rožňava 048 01

EUR

Záverečné ustanovenia
a) Časť obsahu tejto zmluvy je určená Všeobecnými obchodnými podmienkami VUB, a.s. pre depozitné produkty
a Cenníkom, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Majiteľ účtu podpísaním tejto zmluvy vyhlasuje
a potvrdzuje, že sa s dokumentmi uvedenými v predchádzajúcej vete oboznámil, porozumel im a súhlasí s ich
obsahom. Dojednané ustanovenia v tejto zmluve majú prednosť pred Všeobecnými obchodnými podmienkami
VÚB, a. s., pre depozitne produkty.
b) Majiteľ účtu určí v Podpisovom vzore osoby oprávnené disponovať súčtom a preberať výpisy z účtu, pričom
ustanovenie tejto zmluvy o disponovaní účtom výlučne so súhlasom VÚB, a,s. tým nie je dotknuté
c)

Majiteľ účtu záväzne vyhlasuje, že prostriedky, s ktorými bude realizovať jednotlivé obchody s hodnotou
presahujúcou 15 tis. EUR na tomto účte sú jeho vlastníctvom.

d) Majiteľ účtu vyhlasuje, že spĺňa/nespĺňa* podmienky, stanovené zákonom č. 118/1996 Z .z. v znení neskorších
predpisov, na ochranu tohto vkladu.
e)

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán.

f)

Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.

Miesto: Poprad

Miesto: Rožňava

dátum:

z

Za majiteľa účtu:
Alžbeta Palcsóová, konateľ

tfítePekarčíkovÄ

/

(podpis)
*)

vyberte možnosť

dátum:

(podpis)

