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Zmluva o beŽnom účte Sporobusiness _ dotácie
(ďalej ,,Zmluva")

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48,832 37 Bratislava, lto: oo151653
zapísaná v obchodnom registriokresného stjdu Bratislava l, oddiel: Sa, vloŽka číslo: 601/B
(ďalej,,Banka")

obchodné meno/názov: Mesto Turzovka
Adresasĺdla: Stred 178' 02354 Tuzovka
lČo: 00314331
ZastÚpená:
Meno, priezvisko, titul, funkcia: Ľubomír Golis, JUDr., primáfor
(ďalej ,,Klient'')

!. Základné podmienky

1. Predmetom Zmluvy je zriadenie Účtu Sporobusiness - dotácie číslo SK32 0900 0000 0050 2366 6772 Bankou
pre Klienta.

2. Mena, v ktorej sa Účet zriaďuje: EUR
,3. Presmerovanie zúčtovania Poplatkov z Úětu na úěet ěíslo: SK0209oooooooo5o23o66494
4. Názov Úětu (max.łO znakov): Mesto Tuzovka dotácie

SpÔsob preberania výpisov:

l!. Výpisy

eleRtronicky za podmienok dohodnutých v EB zmluve

lll. Záverečné ustanovenia

1' Klient vyhlasuje, Že sa oboznámilso súčasťamiZmluvy,.ktoými sú:
a) . Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, ä' S., s tjěinnosťou 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 ZveĘnenĺm, za ktorých sa Bankový produkt poskytuje,
súhlasÍ s nimi azaväzuje sa ich dodrŽiavať.

2' Všetky právne vzťahy vyslovene neupravené v Zmluve sa budú riadiť PoP, VoP' obchodným zákonnĺkom a
ostatnými právnymi predpismĺ, a to v tomto poradĺ.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Že ich vzájomné právne vzťahy stjvisiace so Zmluvou sa, podľa $ 262 obchodného
zákonníka, budú spravovať podľa prísluŠných ustanovení obchodného zákonnĺka'

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



5. Ak je Klient povĺnnou osobou a Zmluva je povinne zveĘňovanou zmluvou podľa zákona o slobodnom
prístupe k informáciám (zákon o slobode informáciĺ), Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými
stranami a úěinnosť obchodný deň nasledujúci po dni, v ktorom Klient preukáŽe Banke zveĘnenĺe Zmluvy
spÔsobom podľa VoP.

Tuzovka dňa 19.6.2018 Tuzovka dňa 19.6.20'l8

Slovenská sporiteľňa,

-/
a.s.
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