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   Bratislava 
   1.8.2022 
 
 
Vec: Prijatie Návrhu na uzatvorenie Zmluvy 
 
Vážený klient, 
 
dňa 1.8.2022 ste doručili Banke návrh na uzatvorenie zmluvnej dokumentácie s podmienkami špecifikovanými 

v návrhu, ktoré ako texty jednotlivej zmluvnej dokumentácie tvoria súčasť návrhu (ďalej aj ako „Návrh“) 

a ktorými sú:  

 

☒ Zmluva o bežnom účte  

(ďalej aj ako „Zmluva“) 

 

Banka v plnom rozsahu prijíma Váš Návrh ku dňu 1.8.2022, ktorý je dňom účinnosti prijatia Návrhu Bankou.  

 
Týmto Vám potvrdzujeme, že dňom účinnosti prijatia Návrhu Bankou došlo k uzatvoreniu Zmluvy, 

s podmienkami obsiahnutými vo Vašom Návrhu. 

 

S pozdravom 

 

Slovenská sporiteľňa, a. s. 

                                 
Katarína Gašparovská      Patrik Pajtáš 
Riaditeľka odboru Finančné riešenia pre firmy   Riaditeľ odboru Firemní klienti  
  

 

Príloha: Návrh na uzatvorenie Zmluvy 



 

Návrh na uzatvorenie Zmluvy 

(ďalej „Návrh“) 
 
 

 
1. Údaje o Klientovi 
 

Obchodné meno/názov: Obec Trebatice 

Adresa sídla: Hlavná 247/107, 922 10 Trebatice 

IČO: 00313106  

(ďalej „Klient") 

 
 
 
 
2. Predmet Návrhu 
 
Klient týmto dáva Slovenskej sporiteľni, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653, 

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B, (ďalej 

„Banka“), návrh na uzatvorenie zmluvnej dokumentácie s podmienkami špecifikovanými nižšie, ktoré 

ako texty jednotlivej zmluvnej dokumentácie tvoria súčasť tohto Návrhu a ktorými sú: 

 

☒ Zmluva o bežnom účte  

(ďalej len „Zmluva“) 

 

 

3. Osobitné ustanovenia  
 

1. Podpisom Návrhu a jeho zaslaním prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom služby Business24 

dáva Klient Banke neodvolateľný návrh na uzatvorenie Zmluvy, ktorej znenie je obsiahnuté nižšie 

v tomto Návrhu.  

2. Ak Klient zasiela Návrh prostredníctvom služby Business24, jeho podpisom zároveň splnomocňuje 

Užívateľa ako oprávnenú osobu na podanie Návrhu v mene Klienta prostredníctvom služby Business24.  

3. Oznámenie o prijatí alebo odmietnutí Návrhu doručí Banka Klientovi prostredníctvom služby 

Business24 alebo na e-mailovú adresu Klienta.    

4. Ak Banka Návrh príjme, nadobúda Zmluva účinnosť dňom uvedeným v oznámení o prijatí Návrhu 

Bankou ako deň účinnosti prijatia Návrhu Bankou.  

5. V prípade, ak sú súčasťou zmluvnej dokumentácie aj návrhy na uzatvorenie zmlúv, platí, že každá 

zo zmlúv, ktoré sú súčasťou tohto Návrhu, sa posudzuje samostatne a tieto zmluvy nie sú na sebe 

vzájomné závislé, t.j. uzatvorenie jednej z týchto zmlúv nie je podmienkou uzatvorenia ostatných zmlúv 

a zánik jednej z týchto zmlúv nespôsobí zánik ostatných zmlúv, ktoré sú súčasťou tohto Návrhu. 

6. Ak je Klient povinnou osobou a Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona slobodnom 

prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií), nadobúda Zmluva platnosť dňom účinnosti prijatia 

Návrhu uvedeného v oznámení Banky o prijatí Návrhu a účinnosť Obchodný deň nasledujúci po dni, v 

ktorom Klient preukáže Banke zverejnenie Návrhu a jeho prijatia spôsobom podľa VOP.  

 

 

 

 

 



7. Ak Banka najneskôr v lehote do 10 Obchodných dní nedoručí Klientovi oznámenie o prijatí alebo 

odmietnutí Návrhu, uplynutím uvedenej lehoty Návrh na uzatvorenie Zmluvy zaniká.  

 

 

 Trebatice, dňa ................................. 

 

 Klient  

 Obec Trebatice  

   

 
  

 

 

 

 

 Kollárová Monika  

Splnomocnenec zo dňa 

22.08.2019 

 

V prípade, ak Klient podáva Návrh prostredníctvom Elektronickej služby Business24, Návrh je zo strany 

Klienta podpísaný elektronicky, a to autorizáciou vloženia a zaslania dokumentu cez Business24 do Banky 

Bezpečnostným predmetom.   



Zmluva o bežnom 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 I., oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B 

(ďalej „Banka“) 

a 

 

Obchodné meno/názov: Obec Trebatice 

Adresa sídla: Hlavná 247/107, 922 10 Trebatice 

IČO: 00313106  

(ďalej „Klient") 

 

I. Základné podmienky 

 

Predmetom zmluvy je zriadenie Účtu SPORObusiness fondy, s nasledovnými podmienkami: 

 

1. vedenie Účtu číslo SK77 0900 0000 0051 6513 9783 Bankou pre Klienta 

1.1. Mena, v ktorej sa Účet zriaďuje: EUR 

Názov Účtu (max. 40 znakov): OcU-Fond údržby a opráv 

Presmerovanie zúčtovania Poplatkov z Účtu na účet číslo: SK73 0900 0000 0051 5999 9728 

 

1.2. Spôsob preberania výpisov: elektronicky prostredníctvom Elektronickej služby 

 

1.3. Určenie spôsobu nakladania s vkladom na Účte:  

Klient splnomocňuje oprávnené osoby na nakladanie s vkladom na Účte v rozsahu uvedenom v tomto 

dokumente a na možnosť požiadať Banku o vydanie výpisu z účtu, potvrdenia o zostatku na účte a 

potvrdenia o vedení účtu a na preberanie týchto výpisov a potvrdení. 

 

Zoznam oprávnených osôb: 

 

Meno priezvisko, titul: Monika Kollárová 

Rodné číslo/dátum narodenia: 7258027315 

Spôsob konania: spoločne dvaja 

Limit na transakciu: neobmedzený 

 

Meno priezvisko, titul: Juraj Valo, Mgr. 

Rodné číslo/dátum narodenia: 7406307326 

Spôsob konania: spoločne dvaja 

Limit na transakciu: neobmedzený 

 

 

Každá oprávnená osoba je bez ohľadu na výšku nastaveného Limitu na transakciu oprávnená doručovať 

Banke jednorazové Platobné príkazy na úhradu na vykonanie Domáceho prevodu alebo Cezhraničného 

prevodu, podpísané osobami oprávnenými podpisovať takéto Platobné príkazy k vyššie uvedenému účtu. 

 

Klient vyhlasuje, že má súhlas oprávnených osôb poskytnúť ich osobné údaje Banke na spracúvanie v 

rozsahu uvedenom vo Všeobecných obchodných podmienkach Slovenskej sporiteľne, a. s. s účinnosťou 

od 1. 1. 2015. 

 

II. 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 Zverejnením, 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 zákonníkom a 

ostatnými právnymi predpismi, a to v tomto poradí. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné právne vzťahy súvisiace so Zmluvou sa, podľa § 262 Obchodného 

zákonníka, budú spravovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 

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.   

 

 




