
CID: 100672724
Zmluva o Elektronických službách

(ďalej „Zmluva‘)

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

Slovenská sporitel‘ňa, a. s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, iČo: 00151653
zapisaná v Obchodnom registri Okrasného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B
(dalej „Banka‘)

a

Obchodné meno/názov: Obec Lozorno
Adresa sídla: Hlavná 1, 90055 Lozorno
iČo: 00304905

zastúpená:
Meno, priezvisko, titul, funkcia: Ladislav Krechňák, na základe rozhodnutia o poverení zastupovanim

starostu zo dňa 07.12.2018
(ďalej ‚Klient‘)

PredmetZmluvy

1. Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinnosti Banky a Klienta pri poskytovani Elektronických služieb
k Bankovým produktom za podmienok a v rozsahu dohodnutom v Zmluve.

Ii. Oprávnená osoba

Klient odvoláva plnomocenstvo udelené Oprávnenej osobe na použivanie Elektronických služieb k nasledovným
Bankovým produktom:

Oprávnená osoba
Mano, priezvisko, titul: Mária Kovarovičová
Adresa trvalého pobytu:
Rodné číslo/Dátum narodenia:

Číslo Bankového produktu Názov Bankového produktu
SKiS 0900 0000 0050 7960 5020 Komunal

Typ Elektronickej služby:
Internetbanking, SMS banking, Telephonebanking, Mobilebanking

Ill. Záverečné ustanovenia

1. Klient vyhlasuje, že sa oboznámil so súčasťami Zmluvy, ktorými sú:
a) Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiterne, a. s., a účinnosťou od 1. 1.2015 (ďalej „VOP“),
b) Produktové obchodně podmienky pra depozitně produkty Slovenskej sporiterne, a. s., s účinnosťou od

1. 1.2015 (ďalej „POP«), .

c) Sadzobník a
d) podmienky určené Zverejnením, za ktorých sa Bankový produkt poskytuje,
súhlasi a nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.

2. Všetky právne vzťahy vyslovene neupravené v Zniluve sa budú riadiť POP, VOP, Obchodným zákonnikom 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
Tákonnika. hudCi spravovat‘ pndľa prisllšnýr.h ustanovení Ohohodného iáknnnika

4 Tmluva nadohúcia platnost‘ a úölnnosť dňom podpisu tmluvnými sLmnz~rni



5. Ak je Klient povinnou osobou a Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona o slobodnom pristupe
k informáciám (zákon o slobode informácii), Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a
účinnosť Obchodný deň nasledujúci Po dni, v ktorom Klient preukáže Banke zverejnenie Zmluvy spčsobom
podďa VOP.

6. Banka začne poskytovať Elektronickú službu za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve v primeranej lehote Po
podpise Zmluvy, najneskór však do 2 Obchodných dni.

dňa

Slovenská sporitel‘ňa, as. Klient
. Obec Lozorno

. . .

— . na zaklade rozhodnutia O povereni zastupovanim
: / . starostu zo dňa 07.12.2018

Michal tJjcák
—


