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Zm!uva o Elektronlckej službe Business24
(ďalej ,,Zmluva")

uzatvorená medzi zmluvnými stranarni:

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

a

obchodné meno/názov: Mesto Turzovka
AdresasÍdla: Stred 178,02354Tuzovka
rto: 00314331
Zastúpená:
Meno, priezvisko, titul, funkcia: Ľubomĺr Golis, JUDr', primátor
(ďalej ,,Klient")

l. Základné podmienky

1. Predmetom Zmluvy je zriadenie Elektronickej sluŽby Business24 a jej pouŽÍvanie Klientom za podmienok
a pÔsobom dohodnutým v Zmluve.

;). Podmienky a spÔsob pouŽívania Elektronickej sluŽby Business24 je Klient oprávnený zmeniť aj jednostranne
priamo v aplikácĺi Elektronickej sluŽby Business24 v rozsahu ktoý mu umoŽnĺ funkcionalita Elektronickej
sluŽby Business24. Banka informuje Klienta o akceptácii tejto zmeny priamo v aplikácii Elektronickej sluŽby
Business24.

3. Účet na Úhradu Poplatku je SK02 o9oo oooo oo5o 2306 6494

ll. Záverečné ustanovenia

1. Klient vyhlasuje, Že sa oboznámil so sÚěasťami Zmluvy, ktonými sú:
a) Všeobecné obchodné podmienky Slovenskejsporiteľne, a's., s úÖinnosťou od 1.1.2015 (ďalej,,VoP"),
b) Produktové obchodné podmienky pre depozĺtné produký Slovenskej sporiteľne, a.s., s úěinnostbu

od 1.1.20í5 (ďalej,,PoP'),
c) SadzobnÍk a
d) podmienky určené ZveĘnením, za ktoných sa Bankový produkt poskytuje,
sÚhlasí s nimi azaväzĄe sa ich dodrŽiavať'

2. Všetky právne vzťahy vyslovene neupravené v Zmluve sa budÚ riadiť PoP, VoP, obchodným zákonnĺkom
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
zákonníka, budú spravovať podľa prÍslušných ustanovenÍ obchodného zákonníka.

4' Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
5' Ak je Klient povinnou osobou a Zmluva je povinne zveĘňovanou zmluvou podľa zákona o slobodnom

prístupe k informáci{m (zákon o slobode informáciĺ), Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými
stranami a účinnosť obchodný deň nasledujúci po dni, v ktorom Klient preukáŽe Banke zveĘnenie Zmluvy
spÔsobom podľa VoP.



6.

Tuzovka dňa 19.6.2018

Súčasťou Zmluvy je prĺloha:
Príloha č. 1 - Špecifikácia Elektronickej sluŽby Business24'
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