~VúBBANKA

Obchodné miesto:
6500 - Banková prevádzka

VÚB, a.s., Mlynské nivy l, B29 90 Bratislava 25
Obch. re9.: Okresný súd Bratislava l, Oddiel: Sa
Vložka t.: 3411B, 1(0: 31320155, BIC: SUBASKBX, www.vub.sk

Mlynské nivy I

82990 Bratislava

(ďalej len VÚB, a.s.)

a
Majitel' účtu

: vkladatelia - \'Iastníci bytov a nebytových priestoro\' domu s. č. 710 na ul. CSA 8.10
v Moldave nad Bodvou uvedení na Liste vlastníctva č.• 32
Z3stúperú Správcom ISpolocenstvom
Obchodné meno
BODVATEL S.R.O.
Sldlo:
ŠKOLSKÁ 34615
ICO I rodnHlslo:
36210269
Číslo klienta:
36210269
Zaregistrovaný:
OKRESNÝ SÚD KOŠICE I
Dokument:
VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA, ODDIEL: SRO. VWZKA C.: 12853N
zastúpený:
VALÉRIA VINCOVÁ. GABRIELA TAMÁSOVÁ
Daňový rezident
Číslo telefónu:
+421554602017
Fax:
E-mail:
VALERIA.VINCOVA@BODVATELSK
Ročný obral

o do 100000

v EUR:

Odol mil.

Odo3.3 mil.

o nad 33 mil.

Odo33 mil.

(ďalej len Majiteľ ÚČIU alebo Správca/Spoločenstvo)

uzatvárajú podra § 708 a nasl. Obchodnčho zákonníka Č. 5) 3/1991 Z. z. v znení neskorlích predpisov

Zmluvu

o bežnom
(ďalej

účte

len ,,zmluva")

Predmet zmluvy:
otvorenie a vedenie bežného účtu v zmysle Všeobecných obchodných podmienok VÚB, a, s., pre depozitné produkty pre Správcu/Spoločenstvo
vykonávajúceho správu domu samostatne v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a na ich účet v zmysle zák.č.18211993 Z.z.
v platnom znení
Náležitosti účtu:
Císlo účtu:

SK49 0200 0000 0036 3488 MS3

Elektronický výpis:
Cyklus výpisov:
Jazyk výpisov:

MESACNE K ULTIMU MESIACA
SWVENSKÝ

Sumárn)' rocnj' výpis:
Spôsob odovzdávania výpisov:
Cyklus výpisov:
Jazyk výpisov:
Adresa pre zasielanie výpisov:

Mena

úČIU:

EUR

POŠTOU V RÁMCI SR
NA KONCI ROKA
SWVE SKÝ
BOOVATEL S.R.O.
BO CSA 8,10
ŠKOLSKÁ 346/5
04501 MOLDAVA NAD BODVOU. SWVENSKO

Záverečné ustano\'enia

a)

b)

c)
d)

e)
f)
g)

h)

Casť obsahu tejlo zmluvy je určcná Všeobecnými obchodnými podmienkami VÚB. a. s. pre depozitné pnxlukty a Cenníkom. ktoré tvoria
neoddelitel'nú súčasť zmluvy. Majiteľ účtu podpísaním tejto zmluvy vyhlasuje a potvrdzuje. že sa s dokumentmi uvedenými v predchádzajúcej
vele oboznámil, porozumel im a súhlasí s ich obsahom.
Majitel' účtu UTČí v Podpisovom vzore osoby oprávnené disponoval' s účtom a preberat' výpisy z ÚčlU.
Majiteľ účtu vyhlasuje. že peňažné prostriedky s ktorými bude realizovať obchod)' je oprávnený spravoval' v zmysle zák.č.182/1993 Z.z.
o vlaSlníctve bytov a nebytových priestorov. v platnom zneni, tieto peňažné prostriedk)' sú majetkom vlastníkov bytov a nebytových priestorov
Majiler úČtu vyhlasuje, že splňa podmienky. stanovené zákonom Č. 11811996 Z .z. v znení neskorších predpisov, na ochranu tohOIO vkladu.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurtitú a nadobúda platnost' a účinnosť dilom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
Právne vZI'ahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslu~nými ustanoveniami zákona č. 51311991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisova ďalšími všeobecne záväz.nými právnymi predpismi plaUlými v SR.
Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je Zmluva vyhotovená v inom ako Slovenskom jazyku. tak pre jej právne
posudzovanie a výklad pojmov je rozhodná verzia v Slovenskom jazyku.
Ak Majiteľom úČlu je povinná osoba podl'a zákona č.21112000 Z.z. o slobOOnom prístupe k informáciám, tak poopisom lejto Zmluv)' sa
zaväzuje zverejnil' informáciu o uzatvorení Zmluvy v stílade s týmto zákonom.

Miesto: Košice

za banku:

Miesto: Košice

za Majilel'a účtu -

dátum: 24.02.2016
Správcu

......

,

ÚČlu;

/'

/(~
(podpis)

/ ....................
'

