
Zmluva o be�nom úète 
(ïalej �Zmluva�) 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 

Slovenská sporite¾òa, a. s.  
Tomá�ikova 48 
832 37  Bratislava 
IÈO: 00151653  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vlo�ka è. 601/B 
(ïalej �Banka�) 

a 
 
Obchodné meno: Obec By�ta 
Adresa sídla: By�ta, 07613 By�ta 
IÈO:  00331392 
E-mail/tel.:   

zastúpený:     
Priezvisko, meno, titul:   Andrej Be¾u� - starosta 
Adresa trvalého pobytu:   Okru�ná 10/64, 07613 By�ta 
Rodné èíslo/dátum narodenia:   7006089574 
Doklad toto�nosti:   SJ 569974  
(ïalej �Klient�) 

I. 
Základné podmienky 

1. Predmetom Zmluvy je zriadenie be�ného úètu èíslo 5050255442/0900 Bankou pre Klienta (ïalej �Úèet�). 
2. Mena, v ktorej sa Úèet zriaïuje: EUR 
 

II. 
Výpisy 

Spôsob preberania výpisov: prostredníctvom Elektronickej slu�by k Úètu 
Periodicita a formát vyhotovovania 
výpisov: dohodnutá v EB zmluve 
Adresa pre zasielanie výpisov: dohodnutá v EB zmluve 

V prípade, ak Banka nebude Klientovi poskytova� výpisy z Úètu prostredníctvom Elektronickej slu�by k Úètu, Banka a 
Klient sa dohodli, �e:  
Spôsob preberania výpisov: osobne na Obchodnom mieste  

 
Periodicita vyhotovovania výpisov:  mesaène 
Spôsob preberania výpisov:  po�tou 
Forma uvádzania poplatkov na výpise: po obrate 
Adresa pre zasielanie výpisov:  By�ta, 07613 By�ta 
 

III. 
Závereèné ustanovenia 

1. Klient vyhlasuje, �e sa oboznámil so súèas�ami Zmluvy, ktorými sú Obchodné podmienky, VOP, Sadzobník a 
podmienky urèené Zverejnením, za ktorých sa Bankový produkt v zmysle Zmluvy poskytuje, súhlasí s nimi a 
zaväzuje sa ich dodr�iava�. Pre úèely Zmluvy sa Obchodnými podmienkami rozumejú Obchodné podmienky pre 
poskytovanie a pou�ívanie Elektronických slu�ieb a Platobných kariet vydané Bankou s úèinnos�ou od 10. 09. 2002 
a VOP sa rozumejú V�eobecné obchodné podmienky vydané Bankou s úèinnos�ou od 01. 08. 2002. Klient ïalej 
vyhlasuje, �e bol Bankou informovaný o skutoènostiach pod¾a § 37 ods. 2 zákona è. 483/2001 Z.z. o bankách a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov.  



2. V�etky právne vz�ahy vyslovene neupravené v Zmluve sa budú riadi� príslu�nými ustanoveniami Obchodných 
podmienok a VOP, ktoré sú súèas�ou Zmluvy, Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi, a to v tomto 
poradí.  

3. Zmluva nadobúda platnos� a úèinnos� dòom podpisu obidvomi zmluvnými stranami, ak nie je dohodnuté inak. 
4. Ak je Klient povinnou osobou v zmysle zákona è. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a Zmluva je 

povinne zverejòovanou zmluvou v zmysle tohto zákona, Zmluva nadobúda platnos� dòom podpisu obidvomi 
zmluvnými stranami a úèinnos� druhý Obchodný deò nasledujúci po dni doruèenia písomného vyhlásenia Klienta 
Banke o zverejnení Zmluvy v platnom znení a s jej prílohami a súèas�ami v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády Slovenskej republiky, alebo na webovom sídle Klienta, alebo v Obchodnom vestníku, v zmysle § 47a 
Obèianskeho zákonníka. V prípade, �e Klient zverejòuje zmluvu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky, písomné vyhlásenie Klienta pod¾a predchádzajúcej vety mô�e by� nahradené písomným 
vyhlásením Centrálneho registra zmlúv o zverejnení Zmluvy. Banka a Klient sa dohodli, �e Klient zverejní Zmluvu a 
v�etky jej prílohy a súèasti a doruèí Banke písomné vyhlásenie o zverejnení Zmluvy v lehote 15 dní odo dòa podpisu 
Zmluvy zmluvnými stranami, a to tomu Obchodnému miestu Banky, ktoré mu poskytlo Bankový produkt alebo slu�bu 
na základe Zmluvy. V prípade, ak Klient nedoruèí písomné vyhlásenie v zmysle predchádzajúcej vety, alebo ak 
Zmluvu nezverejní, Zmluva nenadobudne úèinnos� a zmluvné strany nie sú Zmluvou viazané. V prípade, ak Klient 
nezverejní Zmluvu v lehote troch mesiacov odo dòa platnosti Zmluvy platí, �e Zmluva sa zru�uje od poèiatku. 

Ko�ice, dòa ................................. 

Slovenská sporite¾òa, a. s.                                                                      obec By�ta 

 
Ing. Milan �tefanko 
Vedúci oddelenia 

 
Ing. Slavomír Fla�ka 
Account manger 

        Andrej Be¾u� � starosta obce 

 


