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Zmluva o účte Komunal 
(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 č. 601/B  
(ďalej „Banka“) 
   
 a 
 
Obchodné meno:  Obec Svätý Peter 
Adresa sídla:  Hlavná 2, 94657 Svätý Peter 
IČO: 00306436 
E-mail/tel.:       
 
zastúpený:   starosta 
Priezvisko, meno, titul: Jobbágy Jozef, Ing. 
Adresa trvalého pobytu: Hlavná 15, 94657 Svätý Peter 
Rodné číslo/dátum narodenia: 511223122  
Doklad totožnosti: SJ 682028 
(ďalej „Klient“) 
 

 
I.  

Základné podmienky  
 

Predmetom Zmluvy je zmena Balík SPORObusiness na Bankový produkt - Komunal. 
 
1.  
vedenie bežného účtu č. 213109106/0900 Bankou pre Klienta (ďalej „Účet“) 
 
Spôsob preberania výpisov:   prostredníctvom Elektronickej služby k Účtu 
Periodicita a formát vyhotovovania výpisov: dohodnutá v EB zmluve 
Adresa pre zasielanie výpisov:   dohodnutá v EB zmluve 
 
V prípade, ak Banka nebude Klientovi poskytovať výpisy z Účtu prostredníctvom Elektronickej služby k Účtu,  
Banka a Klient sa dohodli, že:  
Spôsob preberania výpisov:  poštou 
 
Periodicita vyhotovovania výpisov:  mesačne 
Spôsob preberania výpisov:   poštou 
Forma uvádzania poplatkov na výpise:  po obrate 
Adresa pre zasielanie výpisov:   Hlavná 2, 94657 Svätý Peter 
 
2.  

poskytnutie a špecifikácia Elektronických služieb k Účtu  

za podmienok a v rozsahu dohodnutom medzi Bankou a Klientom v EB zmluve.  
 
3.  
vydanie Platobnej karty k Účtu pre Klienta 
 

  
Pre Držiteľa karty: 
Priezvisko, meno, titul:  
Adresa trvalého pobytu:  
Rodné číslo/dátum narodenia:  
Doklad totožnosti:  

 MasterCard Business  Diskrétny údaj:       
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Prvú kartu expresne:   áno  nie 
 
Doručenie Platobnej karty:  poštou na adresu Držiteľa karty 
     na Obchodné miesto:       
 
Doručenie PIN kódu:  rovnakým spôsobom ako sa doručuje Platobná karta 
              prostredníctvom služby PIN cez sms: Číslo mobilného telefónu Držiteľa karty 
          pre doručenie PIN kódu prostredníctvom služby PIN cez sms:       
 
 

II.  
Záverečné ustanovenia 

 
1. Klient, ako aj Držiteľ karty vyhlasuje, že sa oboznámil so súčasťami Zmluvy o komunálnom účte, ktorými 

sú Všeobecné obchodné podmienky vydané Bankou s účinnosťou od 01.08.2002, Obchodné podmienky 
pre balíky produktov a služieb pre Podnikateľov vydané Bankou s účinnosťou od 01.02.2006, Obchodné 
podmienky pre poskytovanie a používanie Elektronických služieb a Platobných kariet vydané Bankou 
s účinnosťou od 10.09.2002, Sadzobník a podmienky určené Zverejnením, za ktorých sa Bankový 
produkt v zmysle  Zmluvy o komunálnom účte poskytuje, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať. 
Klient a Držiteľ karty 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. Všetky právne vzťahy vyslovene neupravené v Zmluve o komunálnom účte sa budú riadiť príslušnými 
ustanoveniami Obchodných podmienok pre balíky produktov a služieb pre Podnikateľov, obchodnými 
podmienkami vydanými Bankou pre jednotlivé Bankové produkty obsiahnuté v Balíku, VOP, ktoré sú 
súčasťou Zmluvy o komunálnom účte, Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi, a to 
v tomto poradí.   

3. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné právne vzťahy súvisiace so Zmluvou o komunálnom účte sa 
budú, podľa § 262 Obchodného zákonníka, spravovať podľa príslušných ustanovení Obchodného 
zákonníka. 

4. Zmluva o komunálnom účte sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiaľ nie je dohodnuté inak. 
5. Pre účely tejto zmluvy sa číslom Balíka rozumie číslo totožné s číslom Účtu. Klient sa zaväzuje uvádzať 

číslo Balíka v akejkoľvek listine alebo komunikácii týkajúcej sa Balíka. 
6. Zmluva o komunálnom účte nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami, ak nie je 

dohodnuté inak. 
7. 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 druhý Obchodný 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. 

 
Svätý Peter dňa       
 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 
 
 
______________________     ______________________       
Ing. Petrániová Eva      Klient  
Relationship manager 
 
 
______________________      
Slivka Branislav   
Account manager  


