
ZMLUVA O BEŽNOM ÚČTE A BALÍKU PRODUKTOV
A SLUŽIEB ČSOB PODNIKATEĽSKÉ KONTO
Československá obchodná banka, a.s.
so sídlom: Žižkova 11, 811 02 Bratislava
IČO: 36 854 140
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B
(ďalej len "Banka")
ktorú zastupujú: Ing. Eva Surovčíková, riaditeľ SME pobočky, Ing. Gabriela Martinková,

korporátny bankár
pobočka SME pobočka Trenčín, Vajanského 3, Trenčín, 91101
 
a
 
názov Obec Horná Súča
sídlo Horná Súča 233, Horná Súča, 91333, SK
IČO 00311561
zapísaný v iného úradu Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla
zastúpený/á Juraj Ondračka
email juraj.ondracka@hornasuca.sk
(ďalej len "majiteľ Účtu")

Banka a majiteľ Účtu (ďalej tiež "zmluvné strany") uzatvárajú v zmysle
ustanovení § 269 ods. 2 a § 708 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluvu o bežnom účte a balíku produktov a služieb ČSOB Podnikateľské konto
(ďalej len "Zmluva")

Predmetom tejto Zmluvy je vedenie bežného účtu a úprava vzájomných vzťahov medzi Bankou a
majiteľom Účtu pri vykonávaní obchodov.

I. Bežný účet
1. Banka sa zaväzuje viesť pre majiteľa Účtu bežný účet (ďalej len "Účet") číslo 4022611134/7500,

IBAN SK14 7500 0000 0040 2261 1134, v mene EUR s periodicitou výpisov z Účtu po pohybe
elektronicky.
Touto Zmluvou sa odo dňa jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami nahrádza Zmluva o ČSOB
Podnikateľskom konte k Účtu, a zmluvný vzťah medzi Bankou a majiteľom Účtu sa naďalej riadi
touto Zmluvou. Nároky, ktoré vznikli pred dňom účinnosti tejto zmluvy sa posudzujú podľa doterajšej
zmluvy.

2. Majiteľ Účtu sa zaväzuje čerpať finančné prostriedky a vystavovať platobné príkazy len do výšky
voľných finančných prostriedkov na Účte, resp. do výšky zmluvne povoleného prečerpania. V
prípade zmluvne nepovoleného prečerpania finančných prostriedkov uložených na Účte Banka úročí
vzniknutý debetný zostatok debetnou úrokovou sadzbou vyhlasovanou Bankou, ktorá je uvedená v
prehľade úrokových sadzieb zverejňovaných Bankou (ďalej len "prehľad úrokových sadzieb").

II. Platobná karta
Majiteľ Účtu a Banka sa dohodli, že majiteľovi Účtu bude vydaná platobná karta na základe uzavretej
samostatnej zmluvy.

III. Elektronické bankovníctvo
Majiteľ Účtu a Banka sa dohodli, že majiteľ Účtu bude využívať služby elektronického bankovníctva na
základe uzavretej samostatnej zmluvy.

IV. Vyhlásenie majiteľa Účtu
Majiteľ Účtu súhlasí so spracúvaním, sprístupnením a poskytnutím všetkých údajov o uzavretí týchto
bankových obchodoch a to vrátane údajov získaných Bankou v priebehu rokovaní o uzavretí týchto
obchodov, ktoré podliehajú ochrane bankového tajomstva v rozsahu stanovenom zákonom č. 483/2001
Z. z. o bankách v platnom znení(ďalej len "Zákon o bankách").
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Majiteľ Účtu vyhlasuje, že nebol voči nemu za posledných 5 rokov podaný návrh na vyhlásenie
konkurzu alebo vyhlásený konkurz alebo zamietnutý konkurz pre nedostatok majetku, ani nebolo začaté
konkurzné alebo vyrovnávacie konanie alebo akékoľvek súdne konanie, vrátane exekučného. Majiteľ
Účtu nie je v likvidácii, nemá nedoplatky voči daňovým úradom, colným úradom a Sociálnej poisťovni a
iným subjektom.

1. Banka a majiteľ Účtu môžu túto Zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať. V prípade výpovede
majiteľa Účtu je výpovedná lehota jeden mesiac a začína plynúť dňom doručenia výpovede Banke; v
prípade, že k Účtu nie je vydaný žiadny platobný prostriedok a na Účet sú viazané produkty a služby,
ktoré možno ukončiť zároveň s ukončením Zmluvy, výpovedná lehota sa neuplatní a Zmluva zaniká
dňom doručenia výpovede Banke. Výpovedná lehota zo strany Banky je dva mesiace a začína
plynúť prvý deň kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola odoslaná výpoveď
Bankou. V prípade, že bola k Účtu vydaná platobná karta je povinnosťou majiteľa Účtu vrátiť Banke
platobnú kartu najneskôr v deň doručenia výpovede Banke. Ak majiteľ Účtu uvedenú povinnosť
nesplní je Banka oprávnená v uvedený deň ukončiť platnosť platobnej karty, vrátane ukončenia
poskytovania doplnkových služieb a poistenia. V prípade, že bola majiteľovi Účtu daná výpoveď
Zmluvy zo strany Banky, je majiteľ Účtu povinný najneskôr 1 mesiac pred zánikom tejto Zmluvy (t.j.
najneskôr v prvý deň posledného kalendárneho mesiaca, v ktorom je táto Zmluva platná a účinná)
zabezpečiť vrátenie platobnej karty Banke. Ak majiteľ Účtu v uvedenej lehote túto povinnosť nesplní,
je Banka oprávnená v uvedený deň ukončiť platnosť platobnej karty vrátane ukončenia poskytovania
doplnkových služieb a poistenia na náklady majiteľa Účtu.

2. Súčasťou Zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky Banky (ďalej len "VOP") a Podmienky
vedenia bežného účtu (ďalej len "Podmienky"). Majiteľ Účtu vyhlasuje a potvrdzuje podpisom Zmluvy,
že sa pred podpisom Zmluvy s nimi oboznámil a súhlasí s ich obsahom.

3. Ustanovenia Zmluvy možno meniť po dohode zmluvných strán písomnou formou alebo v prípade
zriadenia služieb elektronického bankovníctva prostredníctvom vybraných elektronických služieb
(pokiaľ tieto zmenu umožňujú).

4. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú a je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo
zmluvných strán dostane jedno vyhotovenie. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvnými
stranami, pokiaľ všeobecne záväzný právny predpis nestanovuje inak.

5. Majiteľ Účtu záväzne vyhlasuje v súlade s § 89 Zákona o bankách, že na základe tejto Zmluvy bude
vykonávať s Bankou každý obchod s hodnotou nad 15 000 EUR len vo svojom vlastnom mene a na
svoj vlastný účet, pričom finančné prostriedky použité majiteľom účtu na vykonanie každého obchodu
s hodnotou nad 15 000 EUR sú vlastníctvom majiteľa Účtu. Vyhlásenie majiteľa účtu platí po celé
obdobie platnosti tejto Zmluvy.

6. Pokiaľ bude majiteľ Účtu chcieť vykonať obchod s Bankou nad 15 000 EUR vo svojom vlastnom
mene, ale na účet inej osoby, zaväzuje sa pred vykonaním takéhoto obchodu predložiť Banke svoje
osobitné záväzné písomné vyhlásenie, v ktorom majiteľ Účtu uvedie meno, priezvisko, rodné číslo
alebo dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné
číslo právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlastníctvom sú a / alebo na ktorej účet je obchod
vykonávaný. V takomto prípade je majiteľ Účtu povinný odovzdať Banke aj písomný súhlas dotknutej
osoby na použitie prostriedkov dotknutej osoby na vykonávaný obchod a / alebo na vykonanie tohto
obchodu na účet (v prospech alebo na ťarchu) dotknutej osoby. Záväzok majiteľa Účtu platí po celé
obdobie platnosti tejto Zmluvy.

7. Majiteľ Účtu nie je osobou s osobitným vzťahom k Banke v zmysle § 35 ods. 4 zákona o bankách.
Majiteľ Účtu bude Banku bezodkladne informovať o vzniku, zmene alebo zániku svojho osobitného
vzťahu k Banke.

8. Majiteľ Účtu podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že mu boli poskytnuté všetky informácie podľa §
37 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Banka sa zaväzuje úročiť vklad vyhlasovanou úrokovou sadzbou uvedenou v
prehľade úrokových sadzieb, pokiaľ nie je v bode Osobitné ustanovenia tejto zmluvy uvedené inak.
Prílohou tejto Zmluvy je tiež príslušná časť Sadzobníka Banky pre fyzické osoby - podnikateľov a
právnické osoby. Banka je oprávnená Sadzobník aktualizovať v zmysle Všeobecných obchodných
podmienok Banky.
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9. Banka je oprávnená informovať majiteľa Učtu o zmene podmienok tejto Zmluvy elektronicky na e-
mailovej adrese uvedenej v tejto Zmluve.

10. Odlišné ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred znením VOP a Podmienok. Odlišné ustanovenia
Podmienok majú prednosť pred VOP.

11. Osobitné ustanovenia:
Tento Účet je určený na účtovanie poplatkov za vedenie účtu č. 4027959615/7500, IBAN SK68 7500
0000 0040 2795 9615 rovnakého majiteľa, vrátane ostatných poplatkov v súlade so Sadzobníkom
Banky.

 
V Trenčíne dňa 17.03.2020
 
 
 
 

Ing. Eva Surovčíková,
Ing. Gabriela Martinková

Československá
obchodná banka, a.s.

Obec Horná Súča
majiteľ Účtu

 
Majiteľ Účtu prevzal:
 
1. Informačný formulár pre vkladateľa
2. Všeobecné poistné podmienky pre cestovné poistenie k platobným kartám (VPP-CPPK 2016)
 
zaslaním elektronickou poštou a ako majiteľ Účtu mám naďalej záujem o ďalšiu komunikáciu ohľadom
tejto Zmluvy v elektronickej forme na adresu uvedenú v tejto Zmluve juraj.ondracka@hornasuca.sk
 
 
 

Obec Horná Súča
meno majiteľa Účtu

00311561
IČO

17.03.2020
dátum, podpis majiteľa Účtu
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