
Zmluva o Balíkovom účte 
(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:  Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským, 

Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 
Adresa sídla:    Mierová 45, 982 01 Tornaľa 
IČO:     37 833 693 
(ďalej „Klient")  

 
I. Základné podmienky  

 
Predmetom zmluvy je poskytnutie produktu Komunal Extra v kombinácii nasledujúcich Bankových produktov: 
 
1. vedenie Účtu číslo SK11 0900 0000 0051 8372 1224 Bankou pre Klienta 

1.1.  Mena, v ktorej sa Účet zriaďuje: EUR 
Názov Účtu (max. 40 znakov): Príjmový účet 

Presmerovanie zúčtovania Poplatkov z Účtu na účet číslo: - 
 

 
1.2. Spôsob preberania výpisov: elektronicky prostredníctvom Elektronickej služby,  

 

2. vydanie Platobnej karty k Účtu  

 
Držiteľ karty: 
Priezvisko, meno, titul:    Šmírová Magdaléna 
Adresa trvalého pobytu:    
Rodné číslo/dátum narodenia:   
 
Typ Karty:    VISA Business 
 
Diskrétny údaj:    ……………….. 
 
Doručenie Platobnej karty: poštou na adresu Držiteľa karty    
Doručenie PIN kódu: poštou na adresu Držiteľa karty   

 

3. poskytnutie Elektronických služieb k Účtu za podmienok a v rozsahu dohodnutom medzi Bankou a Klientom v 
EB zmluve 

 

 
II. 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.   

 
Rožňava dňa ....................     Rožňava dňa .................... 
 
Slovenská sporiteľňa, a. s. 
 
 
 
 
 
....................................... 
Mgr. Andrea Hromjaková 
Riaditeľ pobočky 
 
 
 
....................................... 
Helena Bartóková 
poradca 
  
 
 

Klient 
Základná škola Ferenca Kazinczyho 
s vyučovacím jazykom maďarským, Kazinczy 
Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 
 
 
 
 
....................................... 
Mgr. Katarína Nagyová 
riaditeľ 
 
 
 
Držiteľ karty 
 
 
....................................... 
Magdaléna Šmírová 
 

 

 

 



Zmluva o Balíkovom účte 
(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:  Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským, 

Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 
Adresa sídla:    Mierová 45, 982 01 Tornaľa 
IČO:     37 833 693 
(ďalej „Klient")  

 
I. Základné podmienky  

 
Predmetom zmluvy je poskytnutie produktu Komunal Extra v kombinácii nasledujúcich Bankových produktov: 
 
1. vedenie Účtu číslo SK86 0900 0000 0051 8372 1232 Bankou pre Klienta 

1.1.  Mena, v ktorej sa Účet zriaďuje: EUR 
Názov Účtu (max. 40 znakov): Účet Sociálneho fondu 

Presmerovanie zúčtovania Poplatkov z Účtu na účet číslo: - 
 

 
1.2. Spôsob preberania výpisov: elektronicky prostredníctvom Elektronickej služby,  

 

2. poskytnutie Elektronických služieb k Účtu za podmienok a v rozsahu dohodnutom medzi Bankou a Klientom v 
EB zmluve 

 

 
II. 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.   

 
Rožňava dňa ....................     Rožňava dňa .................... 
 
Slovenská sporiteľňa, a. s. 
 
 
 
 
 
....................................... 
Mgr. Andrea Hromjaková 
Riaditeľ pobočky 
 
 
 
....................................... 
Helena Bartóková 
poradca 
  
 
 

Klient 
Základná škola Ferenca Kazinczyho 
s vyučovacím jazykom maďarským, Kazinczy 
Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 
 
 
 
 
....................................... 
Mgr. Katarína Nagyová 
riaditeľ 
 
 
 

 

 

 



Zmluva o Balíkovom účte 
(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:  Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským, 

Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 
Adresa sídla:    Mierová 45, 982 01 Tornaľa 
IČO:     37 833 693 
(ďalej „Klient")  

 
I. Základné podmienky  

 
Predmetom zmluvy je poskytnutie produktu Komunal Extra v kombinácii nasledujúcich Bankových produktov: 
 
1. vedenie Účtu číslo SK36 0900 0000 0051 8372 1259 Bankou pre Klienta 

1.1.  Mena, v ktorej sa Účet zriaďuje: EUR 
Názov Účtu (max. 40 znakov): Účet školského stravovania 

Presmerovanie zúčtovania Poplatkov z Účtu na účet číslo: - 
 

 
1.2. Spôsob preberania výpisov: elektronicky prostredníctvom Elektronickej služby,  

 

2. poskytnutie Elektronických služieb k Účtu za podmienok a v rozsahu dohodnutom medzi Bankou a Klientom v 
EB zmluve 

 

 
II. 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.   

 
Rožňava dňa ....................     Rožňava dňa .................... 
 
Slovenská sporiteľňa, a. s. 
 
 
 
 
 
....................................... 
Mgr. Andrea Hromjaková 
Riaditeľ pobočky 
 
 
 
....................................... 
Helena Bartóková 
poradca 
  
 
 

Klient 
Základná škola Ferenca Kazinczyho 
s vyučovacím jazykom maďarským, Kazinczy 
Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 
 
 
 
 
....................................... 
Mgr. Katarína Nagyová 
riaditeľ 
 
 
 

 

 

 



Zmluva o Balíkovom účte 
(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:  Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským, 

Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 
Adresa sídla:    Mierová 45, 982 01 Tornaľa 
IČO:     37 833 693 
(ďalej „Klient")  

 
I. Základné podmienky  

 
Predmetom zmluvy je poskytnutie produktu Komunal v kombinácii nasledujúcich Bankových produktov: 
 
1. vedenie Účtu číslo SK64 0900 0000 0051 8372 1240 Bankou pre Klienta 

1.1.  Mena, v ktorej sa Účet zriaďuje: EUR 
Názov Účtu (max. 40 znakov): Depozitný účet 

Presmerovanie zúčtovania Poplatkov z Účtu na účet číslo: - 
 

 
1.2. Spôsob preberania výpisov: elektronicky prostredníctvom Elektronickej služby,  

 

2. poskytnutie Elektronických služieb k Účtu za podmienok a v rozsahu dohodnutom medzi Bankou a Klientom v 
EB zmluve 

 

 
II. 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.   

 
Rožňava dňa ....................     Rožňava dňa .................... 
 
Slovenská sporiteľňa, a. s. 
 
 
 
 
 
....................................... 
Mgr. Andrea Hromjaková 
Riaditeľ pobočky 
 
 
 
....................................... 
Helena Bartóková 
poradca 
  
 
 

Klient 
Základná škola Ferenca Kazinczyho 
s vyučovacím jazykom maďarským, Kazinczy 
Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 
 
 
 
 
....................................... 
Mgr. Katarína Nagyová 
riaditeľ 
 
 
 

 

 

 



CID: 16597992 

Zmluva o Bezpečnostných predmetoch 

(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 

Meno, priezvisko, titul:  Magdalena Šmírová  

Adresa trvalého pobytu:   

Rodné číslo/dátum narodenia:   

(ďalej „Klient") 

 

I. Predmet Zmluvy 

Predmetom Zmluvy je dohoda medzi Bankou a Klientom o používaní Bezpečnostných predmetov pre vzájomnú 

komunikáciu prostredníctvom Elektronických služieb.  

 

II. Základné podmienky 

1. Klient bude pri využívaní Elektronických služieb pre účely svojej identifikácie, autentifikácie alebo certifikácie 

Pokynov používať Bezpečnostné predmety alebo údaje uvedené v Zmluve.  

2. Banka prideľuje Klientovi prihlasovacie meno, ktoré slúži ako Identifikačný údaj, a to najmä na identifikáciu 

Klienta v Elektronických službách.  

 Prihlasovacie meno:  

3. Banka môže Klientovi umožniť za podmienok určených v Zverejnení, aby Klient namiesto prihlasovacieho mena 

používal na identifikáciu iný údaj, ktorý si zvolil pri zriadení alebo zmene nastavení Elektronickej služby; tento 

údaj bude rovnako považovaný za Identifikačný údaj. 

 

III. Bezpečnostné predmety 

1. Heslo 

 Pre účely identifikácie v Elektronických službách bude Klient spolu s Identifikačným údajom (prihlasovacie meno) 

používať heslo, ktoré si Klient zvolí pri zriadení alebo zmene nastavení Elektronickej služby.   

2. Bezpečnostné predmety k autentifikácii alebo certifikácii Pokynov 

 Banka a Klient sa dohodli na používaní nasledujúcich Bezpečnostných predmetov k autorizácii alebo certifikácii 

Pokynov: 

 SMS kľúč zasielaný na číslo mobilného telefónu: + 

 EOK (elektronický osobný kľúč) so sériovým číslom: 

 

 

IV. Osobitné ustanovenia 

 

1. Banka sprístupní Klientovi Elektronické služby k Bankovým produktom prostredníctvom Bezpečnostných 

predmetov v rozsahu aktívnych operácií do výšky maximálneho Limitu uvedených vo Zverejnení. 



 

 

V. Záverečné ustanovenia 

 

1. Súčasťou Zmluvy 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. 

2. Súčasti Zmluvy sú prístupné na Obchodnom mieste a na www.slsp.sk.  

3. Banka odovzdáva Klientovi súčasti Zmluvy elektronicky prostredníctvom Elektronickej služby Internetbanking 

alebo na elektronickú adresu Klienta evidovanú Bankou. Banka poskytuje Klientovi súčasti Zmluvy v listinnej 

podobe na požiadanie. 

4. Všetky právne vzťahy výslovne neupravené v Zmluve, sa budú riadiť POP, VOP a právnymi predpismi, a to 

v tomto poradí. 

5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 

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

podpise Zmluvy, najneskôr však do 2 Obchodných dní. 

Rožňava dňa …………………. Rožňava dňa …………………. 

Slovenská sporiteľňa, a. s. Klient 

 
Mgr. Andrea Hromjaková 

Riaditeľ pobočky 

 

 Magdalena Šmírová 

 
Helena Bartóková 

poradca 

  

 



 

  PO_Štandard 
 

Zmluva o Elektronickej službe Business24 
(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:  Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom 

maďarským, Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 
Adresa sídla:    Mierová 45, 982 01 Tornaľa 
IČO:    37 833 693 
Zastúpená:  
Meno, priezvisko, titul, funkcia: Katarína Nagyová, Mgr., riaditeľ 
(ďalej „Klient“)  
 
 
 
 
 
 

I. Základné podmienky 
 

1. Predmetom Zmluvy je zriadenie Elektronickej služby Business24 a jej používanie Klientom za podmienok 
a spôsobom dohodnutým v Zmluve.  

2. Podmienky a spôsob používania Elektronickej služby Business24 je Klient oprávnený zmeniť aj 
jednostranne priamo v aplikácii Elektronickej služby Business24 v rozsahu ktorý mu umožní funkcionalita 
Elektronickej služby Business24. Banka informuje Klienta o akceptácii tejto zmeny priamo v aplikácii 
Elektronickej služby Business24.  
 
 

 
II. 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 dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nadobudnutia 
účinnosti prílohy č. 1 k Zmluve. 

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. 
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6. Súčasťou Zmluvy je príloha: 
Príloha č. 1 – Špecifikácia Elektronickej služby Business24. 

 

Rožňava dňa .................      Rožňava dňa ................. 
 
Slovenská sporiteľňa, a.s.     Klient    

Základná škola Ferenca Kazinczyho 
s vyučovacím jazykom maďarským, 
Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskola 

 
 
 
----------------------------------        ……………………………… 
Mgr. Andrea Hromjaková     Mgr. Katarína Nagyová 
Riaditeľ pobočky      riaditeľ            
 
 
 
----------------------------------                                   
Helena Bartóková 
Poradca 
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Zmluva o Balíkovom účte 
(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:  Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským, 

Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 
Adresa sídla:    Mierová 45, 982 01 Tornaľa 
IČO:     37 833 693 
(ďalej „Klient")  

 
I. Základné podmienky  

 
Predmetom zmluvy je poskytnutie produktu Komunal Extra v kombinácii nasledujúcich Bankových produktov: 
 
1. vedenie Účtu číslo SK33 0900 0000 0051 8372 1216 Bankou pre Klienta 

1.1.  Mena, v ktorej sa Účet zriaďuje: EUR 
Názov Účtu (max. 40 znakov): Výdavkový účet (hlavný) 

Presmerovanie zúčtovania Poplatkov z Účtu na účet číslo: - 
 

 
1.2. Spôsob preberania výpisov: elektronicky prostredníctvom Elektronickej služby,  

 

2. vydanie Platobnej karty k Účtu  

 
Držiteľ karty: 
Priezvisko, meno, titul:    Šmírová Magdaléna 
Adresa trvalého pobytu:    
Rodné číslo/dátum narodenia:   
 
Typ Karty:    VISA Business 
 
Diskrétny údaj:    ……………….. 
 
Doručenie Platobnej karty: poštou na adresu Držiteľa karty    
Doručenie PIN kódu: poštou na adresu Držiteľa karty   

 

3. poskytnutie Elektronických služieb k Účtu za podmienok a v rozsahu dohodnutom medzi Bankou a Klientom v 
EB zmluve 

 

 
II. 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.   

 
Rožňava dňa ....................     Rožňava dňa .................... 
 
Slovenská sporiteľňa, a. s. 
 
 
 
 
 
....................................... 
Mgr. Andrea Hromjaková 
Riaditeľ pobočky 
 
 
 
....................................... 
Helena Bartóková 
poradca 
  
 
 

Klient 
Základná škola Ferenca Kazinczyho 
s vyučovacím jazykom maďarským, Kazinczy 
Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 
 
 
 
 
....................................... 
Mgr. Katarína Nagyová 
riaditeľ 
 
 
 
Držiteľ karty 
 
 
....................................... 
Magdaléna Šmírová 
 

 

 

 


