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Zmluva o Balíkovom účte 
(ďalej .,Zmluva") 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 

Slovenská sporiteľňa, a. s. 
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka čislo: !;)01/B 
(ďalej "Banka") 

a 

Obchodné meno/názov; 
Adresa sídla:. 
IČO: 

zastúpený: 

Mestský dom kultúry, príspevková organizácia 
M. R. Stefánika 875/200, 093 01 Vranov nad Topl'ou 
35.519 088 

Priezvisko, meno, titul, funkcia: Ing. Alfonz Kobielsky, riaditer 
(ďalej .,Klient") 

l. Základné podmienky 

Predmetom Zmluvy je poskytnutie produktu Účet Komunal Plus v kombinácii nasledujúcich Bankových produktov: 

1~ vedenie Účtu číslo SK34 0900 0000 0005 6074 9407 Bankou pre Klienta 

Spôsob preberania výpisov: 

Periodicita vyhotovóvanía výpisov: 
Spôsob preberania výpisov:. 
Spôsob zobrazovania poplatkov: 
Adresa pre zasielanie výpisov: ·· 

elektronicky za podmienok dohodnutých v EB zmluve 

Po obrate 

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

3. vydanie Platobnej karty k Účtu 

3.1. Typ, Karty: 

Diskrétny údaj: 

Držitel' karty: 

MasterCard Business 

x 

Priezvisko, meno, titul: x 
Adresa trvalého pobytu: x 
Rodné číslo/ dátum narodenia: x 

Prvú.kartu expresne: O áno ~nie 

Doručenie Platobnej ka·rty: ~ poštou na adresu Držitera karty 

O na Obchodné miesto: 

Doručenie PIN kódu: O rovnakým spôsobom ako sa doručuje Platobná karta 

O prostredníctvom služby PIN cez sms na telefónne číslo: 

Poskytnutie služby Vlastná karta k Platobnej karte: ID obrázka: 
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11. Záverečné ustanovenia 

1. Klient vyhlasuje, že sa oboznámil so súčasťami Zmluvy, ktorými sú: 
a) Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a.s., s účinnosťou od 1. 1. 2015 (ďalej "VOP"), 

b} Produktové obchodné podmienky pre depozitné produkty Slovenskej sporiteľne, a.s .. s účinnosťou od 1". 
1. 2015 {ďalej .,POP"), 

c} Sadzobník a 
d) podmienky určené Zverejnenlm, za ktorých sa Bankový produkt poskytuje, 

súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať. 
2. Všetky právne vzťahy vyslovene neupravené v Zmluve sa budú riadiť POP, VOP, Obchodným zákonnfkom a 

ostatnymi právnymi predpismi, a to v tomto poradf. · 
3. Zmlwné strany sa dohodli, že ich vzájomné právne vzťahy súvisiace so-Zmluvou sa, podra § 262 Obchodného 

zákonníka, budú spravovať podra príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 
4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť d~om podpisu zmluvnými stranami. 
5. .Ak je Klient povinnou osobou a Zmluva jé 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 

podí'a"VOP. 

Vranov nad Topl'ou dl'la 27.02.2020 

Slovenská sporitel'ňa, a.s. 

Notová Iveta, Ing. 
osobný bankár 

Stahorskä Jana, Ing. 
špecialista 

J 

Vranov nad Topl;óô., dňa 27.02.2020 

Klient . 
Mestský dom k~ l~ry, príspevková organizácia 

Ing. Alfonz Kobielsky, 
riaditer 
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