
Zmluva o Elektronických službách 

(ďalej „Zmluva“) 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 

Slovenská sporiteľňa, a. s. 
Tomášikova 48 
832 37 Bratislava 
IČO: 00 151 653 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 601/B  
(ďalej „Banka") 

a 

Obchodné meno:  Materská škola, SNP14 Modra  
Adresa sídla:  SNP 14, 900 01 Modra 
IČO:  30864411 
E-maill/fax:  +421336400294 

Zastúpený:  riaditeľka 
Priezvisko, meno, titul:  Kozmonová Beata, Mgr. 
Adresa trvalého pobytu: Pezinská 515/70, 90021 Svätý Jur, SK 
Rodné číslo/dátum narodenia:  7255246097 
Doklad totožnosti:  Občiansky preukaz EH882566 
(ďalej „Klient") 

I. 
Predmet Zmluvy 

Predmetom tejto Zmluvy je poskytovanie takých Elektronických služieb Bankou Klientovi k Bankovým produktom, pre 

poskytnutie ktorých Klient spĺňa všetky Bankou stanovené podmienky a ktoré zároveň Banka k týmto Bankovým 

produktom poskytuje, a to za podmienok a v rozsahu dohodnutom medzi Bankou a Klientom v tejto Zmluve. 

II. 
Oprávnená osoba 

Oprávnená osoba 
Priezvisko, meno, titul:  Kozmonová Beata 
Rodné číslo/Dátum narodenia:  7255246097 
Adresa trvalého pobytu:  Pezinská 515/70, 900 21 Svätý Jur 
Doklad totožnosti:  Občiansky preukaz: EH882566 
 

Klient týmto splnomocňuje Oprávnenú osobu uvedenú v tomto bode, aby samostatne používala také Elektronické 

služby k nižšie uvedeným Bankovým produktom, pre poskytnutie ktorých Oprávnená osoba spĺňa všetky Bankou 

stanovené podmienky a ktoré zároveň Banka k týmto Bankovým produktom poskytuje, prostredníctvom Bezpečnostných 

predmetov dohodnutých medzi Bankou a touto Oprávnenou osobou, a to v  Rozsahu Elektronických služieb definovaných 

nižšie. 
 

Zároveň Klient týmto splnomocňuje túto Oprávnenú osobu, aby sa samostatne oboznamovala s údajmi o predmetnom 

Bankovom produkte v rozsahu, ktorý umožňuje daná Elektronická služba, a ak to charakter Elektronickej služby a 

charakter Bankového produktu umožňujú, aby zároveň nakladala s prostriedkami na predmetnom Bankovom produkte v 

rozsahu stanovenom v tomto bode tohto článku, maximálne však vo výške Limitov určených Bankou Zverejnením. 
 

Číslo Bankového produktu Názov Bankového produktu 
SK52 0900 0000 0050 5718 5926 Komunal 
Rozsah Elektronických služieb s Bezpečnostnými predmetmi a denným limitom na disponovanie v EUR 
 



 Typ Elektronickej 

služby 
Typ bezpečnostného predmetu Limit  

 
Internetbanking 

Heslo 
SMS kľúč 

  
170 000 

 

 
Telephonebanking 

Heslo 
SMS kľúč 

  
170 000 

 

 Denný limit na disponovanie: 170 000  

 
 

Oprávnená osoba 
Priezvisko, meno, titul:  Svobodová Nataša, Ing. 

Rodné číslo/Dátum narodenia:  5862176474 
Adresa trvalého pobytu:  1. mája, 791/23, 90001 Modra 
Doklad totožnosti:  OP: EK 272524 

Klient týmto splnomocňuje Oprávnenú osobu uvedenú v tomto bode, aby samostatne používala také Elektronické 

služby k nižšie uvedeným Bankovým produktom, pre poskytnutie ktorých Oprávnená osoba spĺňa všetky Bankou 

stanovené podmienky a ktoré zároveň Banka k týmto Bankovým produktom poskytuje, prostredníctvom Bezpečnostných 

predmetov dohodnutých medzi Bankou a touto Oprávnenou osobou, a to v  Rozsahu Elektronických služieb definovaných 

nižšie. 

Zároveň Klient týmto splnomocňuje túto Oprávnenú osobu, aby sa samostatne oboznamovala s údajmi o predmetnom 

Bankovom produkte v rozsahu, ktorý umožňuje daná Elektronická služba, a ak to charakter Elektronickej služby a 

charakter Bankového produktu umožňujú, aby zároveň nakladala s prostriedkami na predmetnom Bankovom produkte v 

rozsahu stanovenom v tomto bode tohto článku, maximálne však vo výške Limitov určených Bankou Zverejnením. 
 

Číslo Bankového produktu Názov Bankového produktu 
SK30 0900 0000 0050 5718 5934 Komunál 

Rozsah Elektronických služieb s Bezpečnostnými predmetmi a denným limitom na disponovanie v EUR 

 

 Typ Elektronickej 

služby 
Typ bezpečnostného predmetu Limit  

 
Internetbanking 

Heslo 

SMS kľúč 
 170 000,00  

 
Telephonebanking 

Heslo 

SMS kľúč 
 170 000,00  

 Denný limit na disponovanie:  170 000,00  

 
 
 

III. 
Záverečné ustanovenia 

1. Klient podpisom tejto Zmluvy  vyhlasuje, že sa oboznámil so súčasťami tejto Zmluvy, ktorými sú Všeobecné 

obchodné podmienky vydané Bankou s účinnosťou od 1.8.2002 (pre účely tejto zmluvy „VOP“), Obchodné 

podmienky pre poskytovanie a používanie Elektronických služieb a Platobných kariet vydané Bankou s účinnosťou 

od 10.9.2002 (pre účely tejto zmluvy „Obchodné podmienky“), Sadzobník a podmienky určené Zverejnením, za 

ktorých sa Bankový produkt podľa tejto Zmluvy poskytuje, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať. Klient ďalej 

vyhlasuje, že bol Bankou informovaný o skutočnostiach podľa § 37 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky  právne vzťahy výslovne neupravené v tejto Zmluve sa budú riadiť príslušnými 

ustanoveniami Obchodných podmienok, VOP, Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi, a to v 

uvedenom poradí. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné vzťahy  sa budú, podľa § 262 Obchodného 

zákonníka, spravovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 



3. Ak je Klient povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a Zmluva je 

povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle tohto zákona, Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi 

zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni doručenia písomného vyhlásenia Klienta Banke o zverejnení 

Zmluvy v platnom znení a s jej prílohami a súčasťami v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

Slovenskej republiky, alebo na webovom sídle Klienta, alebo v Obchodnom vestníku, v zmysle § 47a Občianskeho 

zákonníka. V prípade, že Klient zverejňuje Zmluvu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej 

republiky, písomné vyhlásenie Klienta podľa predchádzajúcej vety môže byť nahradené písomným vyhlásením 

Centrálneho registra zmlúv o zverejnení Zmluvy. Banka a Klient sa dohodli, že Klient zverejní Zmluvu a všetky jej 

prílohy a súčasti a doručí Banke písomné vyhlásenie o zverejnení Zmluvy v lehote 15 dní odo dňa podpisu Zmluvy 

zmluvnými stranami, a to tomu Obchodnému miestu Banky, ktoré mu poskytlo Bankový produkt alebo službu na 

základe Zmluvy. V prípade, ak Klient nedoručí písomné vyhlásenie v zmysle predchádzajúcej vety, alebo ak Zmluvu 

nezverejní, Zmluva nenadobudne účinnosť a zmluvné strany nie sú zmluvou viazané. V prípade, ak Klient nezverejní 

Zmluvu v lehote troch mesiacov odo dňa platnosti Zmluvy platí, že Zmluva sa zrušuje od počiatku. 

Bratislava dňa ………………        Bratislava dňa ………………  

Slovenská sporiteľňa, a. s.        Materská škola, SNP14 Modra 

 
Kováčiková Soňa, Ing. 
relationship manager 
 

 Kozmonová Beata, Mgr. 

riaditeľka 

 
Gavorník Marián, Ing. 
account manager 

  

 


