
uzatvorená medz i zmluvnými stranami: 

Slovenská sporiteľňa, a. s. 

Zmluva o Elektronických službách 
(ďalej „Zmluva") 

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava , JČO: 00151653 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd iel Sa, vložka číslo: 601/B 
(ďalej „Banka") 

a 

Obchodné meno/názov: 
Adresa sídla: 
IČO: 
Zas túpená: 
Meno, priezvisko, titu!, funkcia: 
(ďalej „Klient") 

Mesto Zlaté Moravce 
1. máj a 2, 953 01 Zlaté Moravce 
00308676 

Serafina Ostrihoňová, Ing., primátor 

1. 
Predmet Zmluvy 

Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností Banky a Klienta pri poskytovaní Elektronických síužieb k Bankovým 
produktom za podmienok a v rozsahu dohodnutom v Zmluve. 

II. 
Oprávnená osoba 

Klient odvoláva plnomocenstvo udelené Oprávnenej osobe na používanie Elektronických siuzieo k rias!edovným 
Bankovým produk tom: 

Oprávnená osoba 
Priezvisko. meno. titul: 
Rodné číslo/Datum narodenia: 
Adresa trvalého pobytu: 

Číslo Bankového produktu 
SK24090000000050581-09482 
SK6409000000005040644 59'1 

Typ ElektíOnickeJ služb\f 
Internetbanking, Telepho11ebanking 

Konečná Ľubov 

Názov Bankového produktu 
SPORObusiness 
Komunal Plus 

III. 
Záverečné ustanovenia 

1. Klient vyhlasuje ?.E'· ~;a i)boznam:I so súčasťam i Zmluvy, ktorými sú: 
a} \/secbecr.8 obchodné 1xxJrme;1l<y S!ovi:!nskej sporiteľne, a. s., s účinnosi'ou od 1. 1. 201 5 (\fäie1 , VOP"J , 
b) Pmduktové cl:;.:;l1:xme po0 · ~ 1i 1 =·nky pre depoz itné produkty S lovenskej sporiteľne. a. s . s účinnosťou od 

·1 1. 201":> \dalej ,POP„ ), 

c) Sadzobní!<. a 
d) podrnic.nky !n·č:~né Zverejne1inL za :<torých sa Bankový produkt poskytuje, súhlasí s ~1 imi a .u.Jäzuje sa 

ich dodržiavať. 
2. Všetky právne v7.ť<.4r,y vy·slovene r1eupravené v Zmluve sa budú riadiť POP, VOP. Obchodným zákonníkom 

a ostatnými právr1yrn i predp1s1rn a io v tomto poradí. 
3. Zmluvné strany sa dohodl'. ze rc!"i vz a1tin-mé pravne vzťahy súvisiace so Zmluvou sa, podľa § 262 Obchodného 

zákonník.a, budú sprnvov&ť podla pris!~.tšných ustanovení Obchodného zákonníka. 
4 . Zmluva nadobúda platnost a \J Č'l:-l i" 0~>ť clňom podpisu zmluvnými stranami. 
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5. Ak je Klient povinnou osobou a Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona o slobodnom 
prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií), Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými 
stranami a účinnosť Obchodný deň nasledujúci po dni, v ktorom Klient preukáže Banke zverejnenie Zmluvy 
spôsobom podľa VOP. 

.. . . .. . ... . • .. ... .. . •• „ . dňa .. ... „„ • . . . „ „. „ . . 

Slovenská sporiteľňa, a. s. 

Eva Petrániová, Ing. 
vedúca oddelenia ÚaMS 

Branislav Slivka, Bc. 
account manager 

. 1 B. D5. 2015 
„„„.„.„„ . . . „ .. .. .. dna ... .... .. ....... ..... . 

Klient 

Serafína Ostrihoňová, Ing. 
primátor 
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