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zMLuvA o aežNoNl účre VVl|,1'rct"i ňLr
uzavretá podl'a § 708 a nas|. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi:

UniCredit Bank Slovakia a. s.
Šancová 1/A
B13 33 Bratis|ava
lčo: oo 681 709

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka číslo:34/B
zastúpená lng. Stanislav Ledecký, vzťahový manažér SB

Silvia Korchňáková, vzťahov17 manažér SB

Obchodné miesto : pobočka v Levoči, ul. Nám.M.Pav|a č. 19 PSČ : 05401

č,tel, : 053/4182603 fax.: 053/4182600

(d'alej len ,,Banka")

ll. Predmet zmluvy
Banka sa na základe tejto zmluvy zavázule pre Majitel'a účtu zriadiť a viesť Bežný účet v dohodnutej mene s dohodnutým základným vkladom
a minimá|nym zostatkom a poskytovať Majitel'ovi účiu d'alšie produkty a služby k tomuto účtu (d'alej len ,,Balík služieb"), ktoré sú špeciíikované
v Cenníku a Majitel' úótu za zavázuje uhrádzať Banke odplatu určenú podl'a platného Cenníka.

lV. Vyhlásenia Majitel'a účtu

1, Majitel' účtu vyhlasuje, že:

1,1, pred uzavretím Bankového obchodu bol oboznámený spodmienkami Banky na prijímanie vkladov aVykonáVanie Všetkých d'alších Bankových
obchodov a o ich cenách Vrátane uvedenia príkladoV, o odplatách vyžadovaných Bankou od Majitel'a účtu, ktoré súVisia so závázkovým vzťahom v

Uni(íeditBankSlovakiaa.s.,5ancovál/A,81333 Btatjs|ava,Te,, +421 24950 1']-] ],Fax: +42] 249503406,UnlTe|| 0800]80 180

e r.i. l: kOnt.kt(aUnicreditbank.sk, tČO, 00 sBl 709, Zapísaná v Obchodnorn leg stri 0klesnéhO 5údU Brati5 aVa l, odd el: 5a, vložka čGio: 34/B.
SW ít kód (B t): UNCRSKBX, www,un creditbank,sk UcB TP ]6

l. ldentifikačné údaie Maiitel'a účtu
Meno, priezvisko, titul / Obchodné meno / Trvalý pobyt / Sídlo

základná škola s materskou školou
5
053 06 Btjacovce

Rodné číslo:
lčo: 37942697 Doklad totožnosti:
ŠtáťKrajinazdaňovania príjmov klienta: SLOVAKlA
Státne občianstvo: SLOVAKlA
Zapísaný: Obecný úrad Bijacovce
V mene ktorého koná: Monika Petreková, PaeDr., riaditel'školy

ll|. Údaie o účte
1, Druh účtu: BEZNY UCET - SAMOSPRAW
2. Číslo účtu: 1018476036 Kód banky: 1111 Mena účtu: sKK
3. Úroková sadzba: v zmysle uverejnených úrokorných sadzieb Banky

4. Pripisovanieúrokovvperiodicite: štvťročne naúčetčíslo: 1018476036/1 111

5. Základný vklad vo výške: v zmysle Základných obchodných podmienok prijímania vkladov

6, Minimálny zostatok účtu vo výške: v zmysle Základných obchodných podmienok prijímania vkladov

7, Poplatky: v zmysle platného Cenníka
8. Bežný účet:

! je určený na podnikatel'ské účely X nie 1e určený na podnikatel'ské účely

9. Vyhotovenie výpisov:

! po obrate tr týždenne a mesačne k 31 dňu v mesiaci

n štvťročne ! polročne n ročne

10, Spósob doručovania výpisov:
! osobne B poštou ! iným spósobom

1 1, Korešpondenčná adresa:
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súlade s ust, § 37 od§.2 Zákonao bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov (d'alej len,,Zákon o bankách"), a
odplatách v prospech N4ajitera účtu, ktoré súVisia so závázkovým Vzťahom V súlade s ust, § 37 ods. 2 zákona o bankách.

1,2. nie je Vo Vzt'ahu k Banke osobou s osobitným Vzťahom podl'a § 35 Zákona o bankách, priěom V pripade ak sa ňou stane, podá o tom Banke
bezodkladne správu, Toto vyhlásenie sa považu,je za pravdivé a zopakované pri každom vykonaní Bankového obchodu, V prípade, ak Banka zistí, že
toto Vyhlásenie je nepravdivé, táto zmluva stráca platnosť ku dňu, ked'sa Banka o tejto skutočnosti dozvedela, ak sú dané okolnosti, ktoré zakladajú
povinnosť Banky dohodnúť takúto sankciu neplatnosti;

1,3, Všetky peňažné prostriedky použité pri Bankových obchodoch nad hodnotu určenú v zákone o bankách, ktoré bude VykonáVat'na základe tejto
zmluvy, ako aj d'alších zmlúV, ktoré sa vzťahujú k Bežnému účtu zriadenému na základe tejto zmluvy, sú .jeho v|astnictvom a tieto Bankové obchody
bude VykonáVat' na svoj Vlastný účet;

1,4, pokial'by pri Bankovom obchode shodnotou stanovenou vpríslušnom ustanovení aktuálne platnéhoZákona obankách mali bť použité peňažné
prostriedky, ktoré sú vlastníctvom inej osoby, alebo pokial by takýto Bankový obchod mal vykonať na účet inej osoby, predloži Banke písom"né
vyhlásenie, v ktorom uvedie meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a lCO
práVnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej Vlastníctvom sú tieto peňažné prostriedky alebo na úóet ktorej má byť takýto Bankový obchod vykonaný,
ako aj písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej peňažných prostíiedkov na vykonávaný Bankový obchod alebo na vykonanie Bankového
obchodu na jej účet,

2. Podpisom zmluvy Majitel'úótu dáva výslovný súhlas, že Banka je opráVnená spracovávať osobné údaje v rozsahu údajov uvedených V tejto zmluve, a to na
účely správy záVáZkovóho VZťahu medži iVajitel'om účtU a Bankou alebo subjektom, ktorý pairí do skupiny banky a na účely súVisiace s podnikatel'skou
činnoStoU Banky podl'a osobitnóho predpisU, alebo na účely súvisiace s podnikatel'skou činnost'ou sUbjektu patr|aceho do SkUpiny banky, na účely
dojednáVania, Uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly Bankových obchodov s Majilel'om účtu, na účel identifikácie N/]ajitela účtu a jeho zá§tupcov, na
účel zdokumentovania činnosti Banky alebo Subjek,tu patriaceho do Skupiny banky, na účel ochrany a domáhania sa práV Banky alebo subjektu patriaceho
do skIpiny banky.

3. Podpisom zmIuvy lrlajite|'účtu dáva výslovný súh|as, že Banka je oprávnená poskytnúť osobné údaje a dóverné informácie:

3,,1. ktorómukoi'Vek členovi skupiny banky na.jmá na účely súVisiace s podnikatel'skou óinnosťou Banky alebo člena skupiny banky napr, posúdenie
riadenia rizika a obozretnóho podnikania Banky, výkazníctva v rámci Skupiny banky, zdokumentovania činnosti Banky a v rozsahu k dosiahnutiu účelu
spracúvan ia,

3.2. treiim sUbjektom za účelom poskytnutia požadovaného Bankového obchodu Bankou alebo využívania doplnkovýchslužieb ponúkaných Bankou avšak
poskytovaných tr8tím subjektom (najmá osoby zabezpečujúce platobný styk, vydáva,júce platobnó kať{y, poskytujúce poistenie a pod-),

3 3 poskyiovatel'ovi s|užieb, s ktoryim má Banka uza,tvorený zmluvný Vzťah na zabezpečenie činností slúžiacich na podporu Výkonu bankových činností a
to aj poskyiovate|bvi mimo územia Slovenskej íepubliky Ien v rozsahu platnej písomnej zmluvy. Ak predmetom služby bude spracovanie osobných
údajov, bude určený subjekt Majitel'ovi účiu oznámený oznamom uverejneným V obchodných priestoroch banky, ak 8anka neuskutoční oznámenie
inýrn Vhodným spósobom,

3.4, tretím subjektom za účelom ochrany a domáhania sa práV Banky z Bankového obchodu mimosúdnou alebo súdnou cestou, alebo postúpenia §plahej
pohl'adávky Banky a jej príslušenstva, vráiane sprístupnenia dóVerných iníormácií V súVislosti s rokovaniami týkajúcich sa takýchto poverení alebo
uzatvorenia zmluVy.

4, Podpisom zm|Uvy l\,4ajitel'účtu dáVa výslovný súhlas, že Banka je oprávnená spracováVal'osobné údaje V roz§ahU titul, meno, prjezvisko, adíesa a tel, číslo
na účely vykonávania marketingu alebo marketingovóho prieskumu Banky alebo člena Skupiny banky a sprístupnii' tielo osobné údaje subjektu, ktory
VykonáVa priamy marketing pre Banku na uvedené účely a v uvedenom rozsahu.

5, Majitel' účiu potvrdzuje, že bol iníormovaný o svojich práVach na úseku ochrany práV dotknutých osób VyplýVajúcich zo zákona ó. 42812002 Z,Z, o ochrane
osobných údajoV.

v. záverečné ustanovenia

1. Bankové produkty a služby, ktoré sú obsiahnuté (združené) v jednotlivých Balíkoch služieb k Bežnému účtu Banka Uverejňuje v Cenníku
a poskytuje ich Majitel'ovj úótu za podmienok stanovených Bankou. ostatné produkty a služby, ktoré nie sú súóasťou Balíka služieb a ktoré Banka poskytuje
lvlajitel'ovi účtu spoplatňuje podla cenníka, pokiar Vtejto zmluve nie je uvedené inak, Banka poskytuje vybrané služby (napr.: elektronické bankovníctvo,
platobné karty atď.), ktoré sú V ponuke Balíka služieb Majitelovi účtu na základe jeho osobitnej žiadosti.

2, Banka si Vyhradzuje práVo meniť zloženie jednotlivých Balikov služieb, V prípade vyradénia produktu alebo služby z Balíka služieb sa skonči plalnosť
doJednaných podmienok a Banka tento produkt alebo službu poskytuje Majiterovi účtu samostatne naďalej za podmienok Bankou Uverejnených,

3, Majitel'úótu móže požiadať o zrušenie (vyňatie) vybraného produktu alebo služby zahrnutej v Balíku služieb. V pripade, že Majitel účtu nevyužíva niektoré
produkty alebo služby zahrnuté v príslušnom Balíku služieb, nemá nárok na zníženie pop|atku za Balík služieb.

4. Ak Majitel' účtu požiada Banku o zmenu Balíka služieb, Banka zruší poskytovanie tých produktov a služieb, ktoíé nie sú zahrnuté v novo požadovanom
Balíku služieb s okamžitou úóinnosťou,

5, Ak [,4ajitel' účtu požiada Banku o zrušenie Balíka §lužieb, móže si vybrať iný Balík služieb z aktuálnej ponuky Banky alebo mu Banka umožní vedenie
samostatného Bežného účtu bez Balíka služieb,

6, Tátozmluvajeuzavretánadobuneurčitú.Zmeniť.jumožnolendohodouzmluvnýchstránvoformepísomnýchdodatkov. Predchádzajúca veta tohto bodu
neplatí pre zmeny Všeobecných obchodných podmienok banky na vykonávanie bankových obchodov, obchodných podmienok banky pre Výkon platobného
styku a cenníka zmeny ktorých nevyžadujú uzavretie dodatku a k zmene dochádza spósobom uvedeným v príslušných obchodných podmienkach. Zmluva
nadobúda platnost' a účinnosť dňom jej podpisania obidvomi zmluvnými stranami,

7, Banka ponúka Majltel'ovi účtu návrh na uzavretie rozhodcovskej doložky v nasledovnom zneni: Banka a lvlajitel'úótu sa dohodli, že akýkolvek spor, nárok
alebo rozpor vznlknutý z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane všetkých otázok týkajúcich sa jej výkladu, existencie, platnosti alebo ukončenie, ktoré
sa nepodari Vyriešiť Vzájomnou dohodou bude prejednáVať a rozhodovať stály rozhodcovský súd slovenskej bankovej asociácie, zriadený slovenskou
bankovou asociáciou, lČo: 30813182 so sídlom VBratislave podl'a jeho pIatného aúěinného Štatútu aRokovacieho poriadku Včase začatia konania,
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Za Banku podpis na strane Majitela úótu odsúhlasil:
podl'a preukazu totožnosti (druh číslo):
doplňu.júce údaje:
|V]eno a priezvisko odsúhIasu.|úceho:

Podpis:

12

13

10

V slovenskom jazyku. Rozhodcovský nález bude pre Banku a l\ilajitel'a úětu konečný a závázný.
Ak [,4ajitel'úětu do 30 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy, doporučenou zásielkou neoznámi Banke, že rozhodcovskú doložku uvedenú Vtomto bode
odmieta, má sa za to, že,ju prijal.
V prípade, že Majitel'om účtu je spotrebitel'(t,j, osoba, ktorá je spotrebitel'om V zmysle osobitných predpisov), Banka a Ma.'itel'účtu (spotrebitel') sa dohodli,
že prijatie vyššie uvedenej rozhodcovskej doložky nevylučuje rlešenie prípadných sporov prostredníctvom Vecne a mjestne príslušného súdu,

Časť obsahu tejto zmluvy určujú Všeobecné obchodné podmienky banky na VykonáVanie bankových obchodov a obchodné podmienky pre výkon
platobného styku, s kton/mi sa Majatel'účtu pred uzavretím tejto zmluvy oboznámil a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že s nimj súhlasí. Majitel'účtu svojim
podpisom na tejto Zmluve potvrdzu.je, že sa oboznámil s Cenníkom a súhlasí § ním.

Ak Majitel' účtu požiada Banku o Zriadenie VkladoVého účtu, Bežný účet zriadený podl'a tejto zmluvy móže slúžit' ako Referenčný účet aj na Výkon
platobného styku priamo súVisiaceho so zíiad'ovaním Vkladov na Vkladovom účte á prijímaním platieb z VkladoVého účtu,

Ak sú lV]ajitel'om účtu zriadeného podla tejto zmluvy Vjaceré osoby, a ak nevyplýva z tejto zmluvy alebo podpisového Vzoru zriadeného k tomuto Účtu niečo
iné, je každý z Majitel'ov účtu oprávnený nakladať peňažnými prostriedkami na Učte bez akéhokofuek obmedzenia, Banka neskúma vzájomné nároky
l,4ajiterov účtu a nenesie ani žiadnu zodpovednosť za neoprávnené vzájomné zásahy Majitel'ov účtu do ich vlastníckych alebo iných práv.

Ak nie je Vyslovene určené inak, platí, že úkon Banky urobený voči jednému z Majitel'ov účtu je úkonom urobeným Voči Všetkým a obdobne úkon urobený
jedným z lv]ajitel'ov účtu Voči Banke je úkonom Všetkých Majitel'ov účtu,

Zmluva je vyhotovená v počte rovnopisov tak, aby každý jej účastník obdržal po jednom origináli.

Táto zmluva Vznikla na základe slobodnej,vážnej a určitej Vóle zmluvných strán, nie Vtiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok, Na dókaz týchto
skutočností pripájajú zmluvné strany kdohodnutým zmluvným ustanoveniam podpisy osób oprávnených podpisovať vich mene, ktonich totožnost'bola
medzi zmluvnými stranami navzájom preukázaná,

Monika Petreková, PaeDr
riaditel'školy

.1 ,]

T+,
j
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V Levoči, dňa 26,02.2008 V Levoči, dňa 26.02.2008

V mene Banky: lng. Stanislav Ledecký V mene Majitel'a účtu:
(meno, priezvisko a funkcia) vzťahový manažér SB (meno, priezvisko a funkcia)
Podpis: li l /,/ Podpis:pw,{ '

(l
V mene Banky: Si|via Korcřťňáková
(meno, priezvisko a funkcia) vzťahový manažér SBPodPis: 

l/ l
4ll,? l eunicreditgank í:?]

(IJvedie sa len na jednom výúlačku pre bankuJ, 
ilfi€čť: 

Bank3ovakla a. s"

1,1áí.n, Mnl§tťs Favla č 19, 054 c-l tevoČa
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