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Zmluva o Balíkovom účte
(d'alej ,,Zmluva")

uzAlvorená medzi zmluvnými stranami :

S;4venská sporitel'ňa, a. s.
Tomášikova 48,832 37 Bratislava, lČo: oo151653
zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vloŽka číslo: 601/B
(d'alej ,,Banka")

a

obchodné meno/názov:
Ad resa sídla:
lČo:
(d'alej ,,Klient")

Mesto Šaľa
Nám' Sv' Trojice 7 ,927 15 Šaľa
003061 85

l. Základné podmienky

Predmetom zmluvy je poskytnutie produktu Komunal v kombinácii nasledujúcich Bankových produktov:

í. vedenie Účtu čĺslo sK45 o9oo oooo oo5í 4457 4807 Bankou pre Klienta
1.].. Mena, v' ktorej sa Účet zriad'uje: EUR

Názov Učtu (max.40 znakov): Šnľe pRe uKRAJlNU
Presmerovanie zúčtovania Poptatkov z Učtu na účet číslo: SK82 o9oo oooo oo51 2430 6282

'1.2. Spôsob preberania výpisov: elektronicky prostredníctvom Elektronickej sluŽby,

2. poskytnutie Elektronických služieb r Úetu za podmienok a v rozsahu dohodnutom medzĺ Bankou a Klientom v
EB zmluve

!l. Záverečné ustanovenia

1. Klient vyhlasuje, Že sa oboznámil so súčasťami Zmluvy, ktonými sú:
a) Všeobecné obchodné podmienky Slovenskejsporĺtel'ne' a. s', s účinnosťou od 'l. 1. 2015 (d'alej''VoP")'
b) Produktové obchodné podmienky pre depozitné produkty Slovenskej sporitel'ne, a. S', s účinnosťou od 1. 1.

2015 (d'alej,,POP"),
c) Sadzobník a
d) podmienky určené Zverejnením, za ktoých sa Bankový produkt poskytuje,
súhlasís nimia zaväzuje sa ich dodrŽiavať.

2. Všetky právne vzťahy vyslovene neupravené v Zmluve sa budú riadiť PoP, VoP, obchodným zákonnĺkom a
ostatnými právnymi predpismi, a to v tomto poradí.

3' Zmluvné strany sa dohodli, Že ich vzájomné právne vzťahy súvisiace so Zmluvou sa' podl'a $ 262 obchodného
zákonníka, budú spravovať podl'a príslušných ustanovenĺ obchodného zákonníka.

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



5. Ak je Klient povinnou osobou aZmluvaje povinne zverejňovanou zmluvou podl'a zákona oslobodnom prístupe
k informácíám (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 podl'a
VOP.

Šal'a dňa Šaľa dňa .'.'

Slovenská sporitel'ňa, a. s. Klient
Mesto Šala

Branislav Slivka
Senior Relationship manager

Svetlana Lizáková
Špecialista

Mgr' Jozef Belický
Primátor mesta


