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l, -/
zMLuvA o eežNoul účre §KOLš44 azul7ri

uzavreiá pod|'a § 708 a nasl, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi:

UniCredit Bank Slovakia a. s,
Šancová 1/A
B13 33 Bratislava
tčo: oo 681 7o9

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

Silvia Korchňáková, vzťahový manažér SB

Obchodné miesto : pobočka v Levoči, ul, Nám.M,Pavla č.'19 PSČ : O54O1

č.te|. : 053/418 2604 íax,: 053/41B2600

(d'a|ej len ,,Banka")

ll. Predmet zmluvy
Banka sa na základe tejto zmluvy zavázuje pre Majitel'a účtu zriadiť a viesť Bežný účet v dohodnutej mene s dohodnu§im základným vkladom
a minimálnym zostatkom a poskytovať Majitel'ovi účtu d'alšie produkty a služby k tomuto účtu (d'alej len ,,Balík služieb"), ktoré sú špecifikované
v Cenníku a Ma.jitel' účIu za zavázuje uhrádzať Banke odplatu určenú podl'a platného Cenníka.

lV, Vyhlásenia Majitel'a účtu

1, [,4ajitel'účtu Vyhlasuje. že:

1.1. pred uzavretím Bankového obchodu bol oboznámený spodmienkami Banky na prijímanie Vkladov aVykonáVanie Všetkých ďalších Bankových
obchodov a o ich cenách vrátane uvedenia príkladov, o odplatách vyžadovaných Bankou od [/ajitera účtu, ktoré súvisia so závázkovým Vzťahom V

uni(íedit BankSlovakia a.s., Šancová ]/A,813 ]] [Jlat5ava, Te|,: +42] ) 495a1111, FaX: +42] ) 495a 3406, UnTe:0800 ]80 ]8L]

e rl1.1 : kont.]ktir]Unicreditbank,sk, tČo, oo ogt 709, lapí5aná v 0bclodnom reg slr Okresného súdl Bratislava , oddie|, Sa, V 0žka čí5 0: ],1/B,
sw]íl krld (BlC): UNIR5KBX, wwtv ln cteditbank.sk l]( t]_TP_] 6

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

základná škola s materskou školou
5
053 06 Bijacovce

Rodné číslo:
lČo: 37942697
ŠtáťKrajinazdaňovania príjmov klienta: SLOVAKlA
Státne občianstvo: SLOVAKlA
Zapisaný: Obecný úrad Bijacovce

Doklad totožnosti:

V mene ktorého koná: |Vlonika Petreková, PaeDr., riadiiel'školy

lll, Údaie o účte
,l 

. Druh účtu: BEZNY UCET - SÁMOSPRÁYY
2. Číslo účtu: 1018476052 Kód banky: 1 1 1 1 Mena účtu: sKK
3. Úroková sadzba: v zmysle uverejnených úrokorných sadzieb Banky
4. Pripisovanie úrokov v periodicite: štvďročne na účet číslo: 101847605211111
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 je určený na podnikatel'ské účely
9. Vyhotovenie výpisov:

! po obrate D týždenne a mesačne k 31 dňu v mesiaci
! štvťročne n polročne tr ročne

1O. Spósob doručovania výpisov:
! osobne E poštou tr iným spósobom

1'l, Korešpondenčná adresa:
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súladesust.§37ods,2zákonaobankáchaozmeneadoplneníniektonýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov(d'alejlen,,záko^obankách"),a
odplatách V prospech N4ajitel'a účtu, ktoré súVisia so závázkovým Vzťahom V súlade s ust. § 37 ods. 2 Zákona o bankách,

1.2, nie je vo vzťahu k Banke osobou s osobitným Vzťahom podl'a § 35 zákona o bankách, pričom V prípade ak sa ňou stane, podá o tom Banke
bezodkladne správu. Toto vyhlá§enie sa považuje za pravdivé a zopakované pri každom vykonaní Bankového obchodu, V pripade, 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 urěenú 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 Vlastníctvom a tieto Bankové obchody
bude VykonáVať na svoj vlastný úěet;

1,4, pokial'by pri Bankovom obchode shodnotou stanovenou vpríslušnom ustanovení aktuálne platného Zákona obankách mali bť použité peňažné
prostriedky, ktoré sú Vlastníctvom inej osoby, alebo pokial'by iakýto Bankový obchod mal Vykonať na Úěet inej osoby, predloží Banke pisom_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 účet ktorej má byť takýto Bankový obchod vykonaný,
ako a; písomný súhlas dotknutej o§oby na použitie jej peňažných prosiriedkov na vykonávaný Bankový obchod alebo na vykonanie Bankového
obchodu na jej účet.

2. Podpisom zmluvy [,4ajitel' účtu dáva výslovný súhlas, že Banka ]e oprávnená spracováVať osobné Údaje V rozsahu Údajov uvedených V tejto zmluve, a to na
účely správy záVáZkoVého VZťahU medzi l\lajitel'om účtu a Bankou alebo subjektom, ktorý patrí do skupiny banky a na Úěely súVisiace s podnikaiel'skou
činnostou Banky podl'a osobitného predpisU, aiebo na účely súvisíace s podnikatel'skou činnost'oU subjektu patriaceho do Skupiny banky, na ÚČely
dojednávania, uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly Bankových obchodov s l\,{ajitel'om účtu, na účel identifikácie l\ilajitel'a úětu a jeho zástupcov, na
úče| Zdokumentovania činnosti Banky alebo subjektu palriaceho do Skupiny banky, na úČel ochrany a domáhania sa práv Banky alebo sUbjektu patriaceho
do skUpiny banky.

3, Podpisom zmluvy lvlajitel'účtu dáVa výslovný súhlas, že Banka je oprávnená poskytnúť osobnó údaje a dóverné iníormácie:

3,í, ktorémukoi'Vek členovi Skupiny banky najmá na účely súVisiace s podnikaterskou činnosťou Banky alebo č|ena Skupiny banky napr, posúdente
riadenia rizika a obozretného podnikania Banky, Výkazníctva v rámci skupiny banky, zdokumentovania Čjnnosti Banky a V rozsahu k dosiahnUtiu ÚČelu

spracúvan ia,

3,2. iretím subjektom za účelom poskytnutia požadovanáho Bankového obchodu Bankou alebo VyužíVania doplnkovýchslužieb ponúkaných Bankou avŠak
poskytovaných tretím subjeklom (najmá osoby zabezpečujúce platobný styk, vydávajúce platobné kariy, poskytujúce poistenie a pod.),

3.3, poskytovaieI'ovi služieb, s klorým má Banka uzatvorený zmluvný Vzťah na zabezpečenie činnosti slúžiacich na podporu Výkonu bankových činností a
io aj poskytovate|bvi mimo územia Slovenskej repub|iky len V rozsahu ptatnej písomnej zmluvy- Ak predmetom sluŽby bude spracovanie osobných
údajov, bude uíčený subjekt l\i]ajitej'ovi účtu oznámený oznamom uverejneným V obchodných pries,toroch banky, ak Banka neuskutoČní oznámenre
iným vhodným spósobom,

3.4, tretím subjektom za účelom ochrany a domáhania sa práv Banky z Bankového obchodu mimosúdnou alebo súdnou ce§tou, alebo poslÚpenia Splatne]
pohl'adávky Banky a jej príslušenstva, vrátane sprístupnenia dóverných iníormácií v súvislosti s rokovaniami lýkajúcich sa takýchto poverení alebo
uzatVorenia zmluVy.

4. PodpisolŤl zmluvy Majiiel'účiU dáVa výslovný súhlas, že Banka je oprávnená spracovávať osobné Údaje V rozsahu titul, meno, priezvisko, adre§a a tej, Čislo
na účely vykonávania marketingu alebo marketingového prieskumu Banky alebo člena Skupiny banky a sprístupnit' tieto osobné údaje subjektu, kiorý
vykonáva priamy marketing pre Banku na uvedenó účely a v uvedenom rozsahu.

5. Ma]]tel'účtu potvrdzuje, že boI infoímovaný o svojich právach na úseku ochrany práv dotknutých o§ób vyplývajúcich zo zákona č.42812002 Z,z. o ochrane
osobných údajoV,

v, závereěné ustanovenia

1, Bankové produkty a služby, ktoré sú obsiahnuté (združené) V jednotlivých Balíkoch služieb k Bežnému účtu Banka Uverejňuje v Cenníku
a poskytuje ich ni]ajitelovi účtu za podmienok stanovených Bankou. ostatné produkty a služby, ktoré nie sú súčasťou Balika sluŽieb a ktoré Banka poskytuje

Majitel'ovi účtu spoplatňuje podla Cenníka, pokial Vtejto zm|uve nie je uvedené inak. Banka poskytuje vybrané sluŽby (napr.: elektronické bankovníctvo,
plaiobné karty atd'.), ktoré sú v ponuke Ba|íka služieb Majite|'ovi účtu na základejeho osobitnej Žiadosti,

2. Banka si vyhradzuje právo meniť zloženie jednotlivých Balíkov služieb, V prípade vyradenia produktu alebo služby z Balíka služieb sa skonČÍ platnosť

dojednaných podmienok a Banka tento Produkt alebo službu poskytuje Majitelovi účtu samostatne naďalejza podmienok Bankou Uverejnených.

3, Majitel'účtu móže požiadať o zrušenie (Vyňatie) vybraného produktu alebo služby zahrnutej V Balíku služieb. V prípade, Že Majitel účtu nevyuŽÍva niektoré
produkty alebo služby zahrnuté v prislušnom Balíku služieb, nemá náíok nazniženie poplatku za Balík sluŽieb,

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

Ak Majitel'úótu požiada Banku o zrušenie Ba|íka služieb, móže si Vybrať iný Balík služieb z aktuálnej ponuky Banky alebo mu Banka umoŽní Vedenie
samostatného Bežného účtu bez Balíka služieb.

TátoZmluvajeuzavretánadobuneurčitú,Zmeniťjumožnolendohodouzmluvných§tránVoíormepísomnýchdodatkov, 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 platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami,

Banka ponúka Ma]itel'ovi účtu náVrh na uzavretie rozhodcovskej doložky v nasledovnom znení| Banka a N4ajitel'úótu sa dohodli, že akýkol'Vek spor, nárok
alebo rozpor vzniknutý z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane všetkých otázok týkajúcich sa jej výkladu, existencie, platnosti alebo ukončenie, ktoré
sa nepodarí Vyriešiť Vzájomnou dohodou bude prejednáVať a rozhodovať stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie, zriadený Slovenskou
bankovou asociáciou. lČo: 3o813182 so sídlom V Bratislave podl'a jeho platného a účinného Statútu a Rokovacieho poriadku V čase začatia konania,

UniCredit BankSlovakia a.s., Šancová ]/A,81] 33 Blatisava, Tel, +421 2,']950 11]], [aX: +42] ) 495a)406 L]rliTe] 0800 180 ]80
e-mat : kontaktiqunlctedilban<,sk, lČO, 00 68 1 709, lapísaná v Obchodnom reg stri 0kresného súdu Bratis ava , oddie , 5a, V Ožka čís]O, ]4/B
5w ft kód (Blt), UNtR5KBX, llwln,,utl creditbatl<,s< l]( l]-TP ] 6



€iUniCredit Bank

10

11

V Levoči, dňa 26.02.2008

V mene Banky:
(meno, priezvisko a funkcia)
Podpis:

V mene Banky:
(meno, priezvisko a funkcia)
Podpis:

12

13

v slovenskom jazyku. Rozhodcovský nález bude pre Banku a Majitel'a účtu konečný a závázný.
Ak Majitel úólu do 30 dni odo dňa podpísania tejto zmluvy, doporučenou zásielkou neoznámi Banke, že rozhodcovskú doložku uvedenú Vtomto bode
odmieta, má sa za to, že ju priial,
V prípade, že Majitel'om účtu je spotrebitel' (t,j. osoba, ktorá je spotrebit3l'om V zmy§le o§obitných predpisov), Banka a Majitel účtu (spotrebitel) sa dohodli,
že prijatie vyššie uvedenej rozhodcovskej doložky nevylučuje riešenie prípadných sporov prostredníctvom Vecne a miestne príslušného súdu.

Čast'obsahu tejto zmluvy uróujú Všeobecné obchodné podmienky banky na vykonávanie bankových obchodov a obchodné podmienky pre výkon
platobného styku, s ktorými sa Majitel'účtu pred uzavretím tejto zm|uvy oboznámil a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Že s nimi súhlasÍ, Majitel'ÚČtu svojim
podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že sa oboznámil s Cenníkom a súhlasí s ním.

Ak Majitel, úětu požiada Banku o zriadenie Vkladového účtu, Bežný úóet zriadený podl'a tejto zmluvy móže slúžiť ako Referenčný ÚÓet aj na Výkon

platobného styku priamo súvisiaceho so zriad'ovaním vkladov na Vkladovom účte a prijimaním platieb z Vkladového ÚČtu,

Ak sú l.4ajitel'om účtu zriadeného podl'a tejto zmluvy viaceré osoby, a ak nevyplýVa z tejto zmluvy alebo podpisového vzoru zriadeného k tomuto ÚČtu nieČo

iné, je každý z Majitel'ov účtu oprávnený nakladat' peňažnými prostriedkami na Učte bez akéhokolvek obmedzenia. Banka neskúma Vzájomné nároky
l\,4ajitel'ov účtu a nenesie ani žiadnu zodpovednost'za neoprávnené vzájomné zásahy l\i]ajitelov 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 l\i]ajitel'ov účtu voči Banke je úkonom Všetkých lilajitel'ov úótu,

ZmIUVa 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 v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Na dókaz týchto
Skutoěností pripájajú zmluvné strany kdohodnutým zmluvným ustanoveniam podpisy osób oprávnených podpisovať Vich mene, ktoných totoŽnosť bola
medzi zmluvnými stranami navzájom preukázaná.

V Levoči, dňa 26.02.2008

V mene Majitel'a účtu:
(meno, priezvisko a funkcia)
Podpis:

Monika Petreková, PaeDr
riaditel'škoIy

lng. Stanislav Ledecký
vlťahovÝ manažér SB

Yď,tL(-
(

silvia korchňáková

(lJvedie sa len na jednom v,ýtlačku ple banku)

Za Banku podpis na strane Majitela účtu odsúhlasil:
podl'a píeukazu totožnosti (druh číslo):
doplňujúce údaje:
[,4eno a priezvisko odsúhlasujúceho:

Podpis:

manažér SB

{& Ungťredit§aní{ iZJ
Uni[íedií Bank 5lovakia a, s"
pobořka levoča
ljém.,i,lBirlra Favle č, lg, a54 0í Levoča
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