
CID: 18397611 

Zmluva o Elektronických službách 

(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 Oščadnica  

Adresa sídla:  Nám. M. Bernáta  745, 023 01 Oščadnica 

IČO:  00314170 

zastúpená: 

Meno, priezvisko, titul: Marián Plevko, Ing., starosta obce 

(ďalej „Klient") 

I. Predmet Zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností Banky a Klienta pri poskytovaní Elektronických služieb k

Bankovým produktom za podmienok a v rozsahu dohodnutom v Zmluve.

II. Oprávnená osoba

Banka sprístupní oprávnenej osobe určenej Klientom jednotlivé Bankové produkty prostredníctvom Elektronických 

služieb v rozsahu a s Limitom uvedenými v tomto článku Zmluvy. 

Marián Plevko, Ing. 

Názov Bankového produktu 

Oprávnená osoba 

Meno, priezvisko, titul:  

Adresa trvalého pobytu:  

Rodné číslo/Dátum narodenia: 

Číslo Bankového produktu 

 SPORObusiness 

Denný limit v EUR pre Elektronické služby: 500 000 

Ostatné Elektronické služby k Bankovému produktu: 

SMS služby 

Elektronické výpisy: IB - mesačný (PDF) 

Klient splnomocňuje oprávnenú osobu uvedenú v tomto bode Zmluvy, 

a) aby v rozsahu Elektronických služieb uvedenom v tomto článku Zmluvy samostatne používala tieto

Elektronické služby k jednotlivým Bankovým produktom za podmienok uvedených v tomto článku Zmluvy,

b) aby sa samostatne oboznamovala s informáciami o predmetnom Bankovom produkte v rozsahu, ktorý

umožňuje daná Elektronická služba, a

c) aby nakladala s peňažnými prostriedkami a iným majetkom evidovaným na predmetnom Bankovom

produkte v rozsahu stanovenom v tomto bode Zmluvy, ak to charakter Elektronickej služby a  Bankového

produktu umožňujú

d) aby samostatne udelila súhlas na prístup k Účtu cez Vyhradené rozhranie Poskytovateľovi platobných

služieb, čím Poskytovateľovi platobných služieb umožní poskytovať tejto oprávnenej osobe informácie o

Účte, na pokyn oprávnenej osoby iniciovať Platobné príkazy z Účtu a získavať od Banky potvrdenie o



dostupnosti peňažných prostriedkov na Účte potrebných na vykonanie platobnej operácie, za podmienok 

uvedených v podmienkach určených Zverejnením, a 

e) aby samostatne udelila súhlas Banke odpovedať na jednotlivé žiadosti Poskytovateľa platobných služieb

(vydavateľa platobných prostriedkov viazaných na platobnú kartu) doručené Banke cez Vyhradené

rozhranie o potvrdenie dostupnosti peňažných prostriedkov na Účte potrebných na vykonanie platobnej

operácie viazanej na Platobnú kartu, za podmienok uvedených v podmienkach určených Zverejnením

III. 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.

6. Banka začne poskytovať Elektronickú službu za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve v primeranej lehote po

podpise Zmluvy, najneskôr však do 2 Obchodných dní.

Oščadnica dňa 27. 04. 2022 Oščadnica dňa 27. 04. 2022 

Slovenská sporiteľňa, a. s. Klient 

Ing. Gustáv Šimalčík 

Senior Relationship Manager 

Ing. Marián Plevko 

starosta obce 

Ing. Zuzana Ševčíková 

Špecialista 


