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uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 

Slovenská sporiteľňa, a. s. 
Tomášikova 48 
832 37 Bratislava 
IČO: 00151653 

Zmluva o bežnom účte 
(ďalej ,.Zmluva") 

zaplsaná v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava 1., oddiel Sa, vložka č. 60t/B 
(ďalej 11 Banl(a") 

a 

Vlastnici bytov a nebytových priestorov bytového domu s .č. 3274 podľa LV č.7248 evidovaného Správou katastra v 
Zlatých Moravciach 

Zastúpeni správcom: 

Obchodné meno/Názov: Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik 
Adresa sldla : Radlinského č. 14, 953 01 Zlaté Moravce 
tčO: 18047343 
E-mail/teL: 037/6422200 

zastúpený: riaditeľom mestského podniku Službyt mesta Zlaté Moravce na základe poverenia 
Priezvisko, meno, titul: Sendlai Peter, Mgr. 

(ďalej "Klient") 

l. 
Základné podmienky 

1. Predmetom Zmluvy je. zriadenie bežného účtu čislo 5027598631/0900 Bankou pre Klienta (ďalej "Účet"). 
2. Mena, v ktorej sa Účet zriaďuje: EUR 

ll. 
Výpisy 

Periodicita vyhotovovania výpisov: Mesačne 
Spôsob preberania výpisov: Poštou 
Forma uvádzania poplatkov na výpise: po obrate 
Adresa pre zasielanie výpisov: Službyt Zlaté Moravce, Radlinského 14, 953 01 Zlaté Moravce 

111. 
Záverečné ustanovenia 

1. Klient vyhlasuje, že sa oboznámil so súčasťami Zmluvy, ktorými sú VOP, Sadzobnik a podmienky určené 
Zverejnenlm, za ktorých sa Bankový produkt v zmysle Zmluvy poskytuje, súhlasi s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať. 
Pre účely Zmluvy sa VOP rozumejú Všeobecné obchodné podmienky vydané Bankou s účinnosťou od 01. 08. 2002. 
Klient ďalej vyhlasuje, že bol Bankou informovaný o skutočnostiach podra § 37 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z.z. o 
bankách a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .. 

2. Všetky právne vzťahy vyslovene neupravené v Zmluve sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami VOP, ktoré sú 
súčasťou Zmluvy, Obchodným zákonnlkom a ostatnými právnymi predpismi, a to v tomto poradí. 

3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranamr. 



4. Ak je Klient povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a Zmluva je 
povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle tohto zákona, Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi 
zmluvnými stranami a účinnosť 15. deň nasledujúci po dni doručenia plsomneho vyhlásenia Klienta Banke o 
zverejneni Zmluvy v platnom zneni a s jej prílohami a súčasťami v Centrálnom registri zmlúv vedenom úradom vlády 
Slovenskej republiky, alebo na webovom sídle Klienta, alebo v Obchodnom vestniku, v zmysle § 47a Občianskeho 
zákonni ka. V prípade, že Klient zverejňuje zmluvu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej 
republiky, písomné vyhlásenie Klienta podľa predchádzajúcej vety môže byť nahradené písomným vyhlásením 
Centrálneho registra zmlúv o zverejneni Zmluvy. Banka a Klient sa dohodli, že Klient zverejní Zmluvu a všetky jej 
prllohy a súčasti a doruči Banke písomné vyhlásenie o zverejnení Zmluvy v lehote 15 dni odo dňa podpisu Zmluvy 
zmluvnými stranami, a to tomu Obchodnému miestu Banky, ktoré mu poskytlo Bankový produkt alebo sluzbu na 
základe Zmluvy. V prlpade, ak Klient nedoručí plsomné vyhlásenie v zmysle predchádzajúcej vety, alebo ak Zmluvu 
nezverejni, Zmluva nenadobudne účinnost' a zmluvné strany nie sú Zmluvou viazané. V prípade, ak Klient nezverejnl' 
Zmluvu v lehote troch mesiacov odo dňa platnosti Zmluvy platí, že Zmluva sa zrušuje od počiatku . 

Zlaté Moravce dňa 12. 04. 2012 

Slovenská sporiteľňa, a. s .• 
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Volšikové Alena, log; ' 

Mlcros illista 

Kosnov'ská Alena, l:ng. 
Vzťahový manažer 


