
Zmluva o účte Komunal Plus 
(ďalej "Zmluva") 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 

Slovenská sporiterňa , a. s. 
Tomášikova 48 
832 37 Bratislava 
IČO: 00151653 
zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1. , oddiel Sa, vložka t . 601/B 
(ďalej " Banka") 

a 

Obchodné meno/názov: 
Adresa sldla: 
IČO : 
E-mailltel. : 

zastúpená: 
Priezvisko, meno, titul: 
Adresa trvalého pobytu: 
Rodné tislo/dátum narodenia: 
Doklad totožnosti: 
(dalej " Klient" ) 

Mesto Zlaté Moravce 
1. Mája 2, 953 33 Zlaté Moravce 
00308676 

primátor 
Lednár Peter, Ing. CSc. 

I. 
Základné podmienky 

Predmetom Zmluvy je zmena SPORObusiness na Bankový produkt - Komunal Plus. 

1. 
vedenie bežného účtu t . 5040644591 /0900 Bankou pre Klienta (dalej "Účet") 

SpOsob preberania výpisov: 
Periodicita a formát vyhotovovania výpisov: 
Adresa pre zasielanie výpisov: 

prostredn lctvom Elektronickej služby k Úttu 
dohodnutá v EB zmluve 
dohodnutá v EB zmluve 

V pripade, ak Banka nebude Klientovi poskytovať výpisy z Úttu prostredníctvom Elektronickej služby kÚttu , 
Banka a Klient sa dohodli, že: 
SpOsob preberania výpisov: osobne na Obchodnom mieste 

Periodicita vyhotovovania výpisov: 
SpOsob preberania výpisov: 
Forma uvádzania poplatkov na výpise: 

mesatne 
poStou 
po obrate 

Adresa pre zasielanie výpisov: 1. Mája 2, 953 33 Zlaté Moravce 

2. 
poskytnutie a špecifikácia Elektronických služieb k Účtu 
za podmienok a v rozsahu dohodnutom medzi Bankou a Klientom v EB zmluve. 

3. 
vydan ie Platobnej karty k Účtu pre Klienta 

D MasterCard Business Diskrétny údaj : 

Pre Drtitera karty: 
Priezvisko, meno, titul : 
Adresa trvalého pobytu: 
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Rod. císlo/dátum narodenia:
Doklad totožnosti:

Prvú kartu expresne: o áno [gi nie

Dorucenie Platobnej karty: [gi poštou na adresu Držitel'a karty
O na Obchodné miesto:

Dorucenie PIN kódu: O rovnakým spôsobom ako sa dorucuje Platobná karta
O prostredníctvom služby PIN cez sms: Císlo mobilného telefónu Držitel'a karty

pre dorucenie PIN kódu prostredníctvom služby PIN cez sms:

o MasterCard Business

Pre Držitel'a karty:
Priezvisko, meno, titul:
Adresa trvalého pobytu:
Rod. císlo/dátum narodenia:
Doklad totožnosti:

Prvú kartu expresne: o áno [gi nie

Diskrétny údaj:

Dorucenie Platobnej karty: [gi poštou na adresu Držitel'a karty
O na Obchodné miesto:

Dorucenie PIN kódu: O rovnakým spôsobom ako sa dorucuje Platobná karta
O prostredníctvom služby PIN cez sms: Císlo mobilného telefónu Držitel'a karty

pre dorucenie PIN kódu prostredníctvom služby PIN cez sms:

II.
Záverecné ustanovenia

1. Klient, ako aj Držitel' karty ~yhlasuje, že sa oboznámil so súcastami Zmluvy o komunáinom úcte, ktorými
sú Všeobecné obchodné podmienky vydané Bankou s úcinnostou od 01.08.2002, Obchodné podmienky
pre balíky produktov a služieb pre Podnikatel'ov vydané Bankou s úcinnostou od 01.02.2006, Obchodné
podmienky pre poskytovanie a používanie Elektronických služieb a Platobných k~riet vydané Bankou
s úcinnostou od 10.09.2002, Sadzobník a podmienky urcené Zverejnením, za ktorých sa Bankový
produkt v zmysle Zmluvy o komunáinom úcte poskytuje, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavat.
Klient a Držitel' karty dalej vyhlasuje, že bol Bankou informovaný o skutocnostiach podl'a § 37 ods. 2
zákona c.483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

2. Všetky právne vztahy vyslovene neupravené v Zmluve o komunáinom úcte sa budú riadit príslušnými
ustanoveniami Obchodných podmienok pre balíky produktov a služieb pre Podnikatel'ov, obchodnými
podmienkami vydanými Bankou pre jednotlivé Bankové produkty obsiahnuté v Balíku, VOP, ktoré sú
súcastou Zmluvy o komunáinom úcte, Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi, a to
v tomto poradí.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné právne vztahy súvisiace so Zmluvou o komunáinom úcte sa
budú, podl'a § 262 Obchodného zákonníka, spravovat podl'a príslušných ustanovení Obchodného
zákonníka.

4. Zmluva o komunáinom úcte sa uzatvára na dobu neurcitú, pokia l' nie je dohodnuté inak.
5. Pre úcely tejto zmluvy sa císlom Balíka rozumie císlo totožné s císlom Úctu. Klient sa zaväzuje uvádzat

císlo Balíka v akejkol'vek listine alebo komunikácii týkajúcej sa Balíka.
6. Zmluva o komunáinom úcte nadobúda platnost a úcinnost dnom podpisu zmluvnými stranami, ak nie je

dohodnuté inak.

7. Ak je Klient povinnou osobou v zmysle zákona C. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a Zmluva je povinne zverejnovanou zmluvou v zmysle tohto zákona, Zmluva nadobúda platnost dnom
podpisu obidvomi zmluvnými stranami a úcinnost druhý Obchodný den nasledujúci po dni dorucenia
písomného vyhlásenia Klienta Banke o zverejnení Zmluvy v platnom znení a s jej prílohami a súcastami
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Rod. člslo/dátum narodenia: 
Doklad totožnosti: 

Prvu kartu expresne: D áno [8J nie 

Doručenie Platobnej karty: [8J po~tou na adresu Držitera karty 
D na Obchodné miesto: 

Doručenie PIN kódu: D rovnakým spOsobom ako sa doručuje Platobná karta 
D prostrednlctvom služby PIN cez sms: tislo mobilného telefónu Držitera karty 

pre doručenie PIN kódu prostrednlctvom služby PIN cez sms: 

D MasterCard Business 

Pre Držitera karty : 
Priezvisko, meno, titul: 
Adresa trvalého pobytu: 
Rod. tislo/dátum narodenia: 
Doklad totožnosti: 

Prvu kartu expresne: Dána [8J nie 

Doručenie Platobnej karty: [8J po~tou na adresu Držitera karty 
D na Obchodné miesto: 

Diskrétny udaj : 

Doručenie PIN kódu : D rovnakým spOsobom ako sa doručuje Platobná karta 
D prostrednlctvom služby PIN cez sms: Cislo mobilného telefónu Držitera karty 

pre doručenie PIN kódu prostrednlctvom služby PIN cez sms: 

II. 
Záverečné ustanovenia 

1. Klient, ako aj Držitef karty vyhlasuje , že sa oboznámil so súčast'ami Zmluvy o komunálnom útte, ktorými 
sú V~eobecné obchodné podmienky vydané Bankou s účinnosťou od 01 .08.2002, Obchodné podmienky 
pre ballky produktov a služieb pre Podnikateľov vydané Bankou s účinnosťou od 01 .02.2006, Obchodné 
podmienky pre poskytovanie a použivanie Elektronických služieb a Platobných kariet vydané Bankou 
s účinnosťou od 10.09.2002, Sadzobnik a podmienky určené Zverejnením, za ktorých sa Bankový 
produkt v zmysle Zmluvy o komunálnom účte poskytuje , súhlasi s nimi a zav3zuje sa ich dodržiavať . 
Klient a Držiteľ karty 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 zneni neskorSlch 
predpisov. 

2. V~etky právne vzt'ahy vyslovene neupravené v Zmluve o komunálnom účte sa budú riadit' prlslu~nými 
ustanoveniami Obchodných podmienok pre ballky produktov a služieb pre Podnikaterov, obchodnými 
podmienkami vydanými Bankou pre jednotlivé Bankové produkty obsiahnuté v Ballku, VOP, ktoré sú 
súčast'ou Zmluvy o komunálnom učte, Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi , a to 
v tomto poradI. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné právne vz!'ahy súvisiace so Zmluvou o komunálnom účte sa 
budú, podra § 262 Obchodného zákonnika , spravoval' podra prlslu~ných ustanoveni Obchodného 
zákonnika. 

4. Zmluva o komunálnom účte sa uzatvára na dobu neurčitú , pokiar nie je dohodnuté inak. 
5. Pre účely tejto zmluvy sa člslom Balíka rozumie člslo totožné s člslom Účtu . Klient sa zav3zuje uvádza!' 

člslo Ballka v akejkorvek listine alebo komunikácii týkajúcej sa Balika. 
6. Zmluva o komunálnom účte nadobúda platnost' a účinnost' dr'lom podpisu zmluvnými stranami , ak nie je 

dohodnuté inak. 
7. Ak je Klient povinnou osobou v zmysle zákona Č. 211 /2000 Z.z. o slobodnom prlstupe k informáciám 

a Zmluva je povinne zverejr'lovanou zmluvou v zmysle tohlo zákona, Zmluva nadobúda platnosť dr'lom 
podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnos!' druhý Obchodný der'l nasledujúci po dni doručenia 
plsomného vyhlásenia Klienta Banke o zverejneni Zmluvy v platnom znení a s jej prilohami a súčast"ami 
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v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, alebo na webovom sídle
Klienta, alebo v Obchodnom vestníku, v zmysle § 47a Obcianskeho zákonníka. V prípade, že Klient
zverejnuje zmluvu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, písomné
vyhlásenie Klienta podl'a predchádzajúcej vety môže byt nahradené písomným vyhlásením Centrálneho
registra zmlúv o zverejnení Zmluvy. Banka a Klient sa dohodli, že Klient zverejní Zmluvu a všetky jej
prílohy a súcasti a dorucí Banke písomné vyhlásenie o zverejnení Zmluvy v lehote 15 dní odo dna
podpisu Zmluvy zmluvnými stranami, a to tomu Obchodnému miestu Banky, ktoré mu poskytlo Bankový
produkt alebo službu na základe Zmluvy. V prípade, ak Klient nedorucí písomné vyhlásenie v zmysle
predchádzajúcej vety, alebo ak Zmluvu nezverejní, Zmluva nenadobudne úcinnost a zmluvné strany nie
sú Zmluvou viazané. V prípade, ak Klient nezverejní Zmluvu v lehote troch mesiacov odo dna platnosti
Zmluvy platí, že Zmluva sa zrušuje od pociatku.

~
\4' E. S TO

~

~ ® 0~
!"tre MO"~~ Klient

Držitel' karty

Slovenská sporitel'na, a.s.

Zlaté Moravce dna 26.02.2014

Ing. Petrániová Eva

Relationshipmanai
Branislav Slivka ...

Account manager
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v CentrAInom registri zmlUv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, alebo na webovom srdie 
Klienta, alebo v Obchodnom vestniku , II zmysle § 47a Občianskeho zákonnika. V prípade, že Klient 
zverejňuje zmluvu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, plsomné 
vyhlásenie Klienta podfa predchádzajúcej vety mOže byť nahradené plsomnym vyhlásen Im Centrálneho 
registra zmlúv o zverejneni Zmluvy. Banka a Klient sa dohodli, že Klient zverejni Zmluvu a všetky jej 
prl10hy a súčasti a doruči Banke plsomné vyhlásenie o zverejneni Zmluvy v lehote 15 dni odo dr'la 
podpisu Zmluvy zmluvnymi stranami, a to tomu Obchodnému miestu Banky, ktoré mu poskytlo Bankovy 
produkt alebo službu na základe Zmluvy. V pripade, ak Klient nedoručl plsomné vyhlásenie v zmysle 
predchádzajúcej vety, alebo ak Zmluvu nezverejnl, Zmluva nenadobudne účinnosť a zmluvné strany nie 
sú Zmluvou viazané. V prlpade, ak Klient nezverejnl Zmluvu v lehote troch mesiacov odo dna platnosti 
Zmluvy piati, že Zmluva sa zru!;uje od počiatku . 

Zlaté Moravce dna 26.02.2014 

Slovenská sporitefna, a.s. 

Ing. Petrániová Eva 

Relationship mana, 

• Branislav Slivka 
Account manager 

~,ESTO 
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MO" Klient 

Držitef karty 
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