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(j otpbcinka
ZMLUVA O OTP CITY KONTE
na báze bežného účtu uzavretá podl‘a zák. č. 513/1 991 Zb. v znení neskorších predpisov,
uzatvorená dňa 04.07.2018 v Košiciach
(ďalej len „Zmluva“)
Číslo konta/účtu /Kód banky: IBAN:

115K

Mena: CIF:

I

1IEURI

Zmluvné strany: OTP Banka Slovensko, a.s.
Sídlo: Štúrova 5,81354
iČo: 31 318 916
iČ DPH: SK2020411074,
Bratislava, Slovenská
BIC/SWIFT code: OTPVSKBX,
republika
zapísaná v Obchodnorn registri vedenom na Okresnom súde
Biatislava I. oddiel: Sa, vložka č. 335/B
Adresa pobočky OTP Banka Koš ice-Alžbetina (VP), Alžbetina 2,04041 Košice
Slovensko. a.s.:
Elektronická adresa:
infootpbanka.sk
(d‘alej len „Banka“) a
Majitel‘ účtu:
Meno, priezvisko/Obchodné menoíNázov:
Obec Margecany

Konajúci prostredníctvom :
Meno. priezvisko : Ing. Igor Petrik
Rod.č.,resp. dátum narodenia:
Druh a číslo preukazu totožnosti
Bdlisko:
Štátna príslušnosf:
Sídlo (ulica, číslo, mesto/obec, PSČ, štát) :
Obchodná 7, 05501 MARGECANY, SK

Zapísaný v: Register na MV SR pre spolky, spoločností,
j71tJj1
(d‘alcj len „Majitel‘ účtu“)
-

ičo
00329347
DIČ

Telefónne číslo

Daňový domicil:

L Pred met zmluvy
1. Predmetom Zmluvy je zriadenie a vedenie OTP CITY konta v mene EUR v zmysle
zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s ďalšími platnými právnvmi
predpismi SR a s Obchodnými podrnienkami vedenia depozitných produktov a služieb v
OTP Banka Slovensko, a.s. (d‘alej ten „Podmienky“).
2. Banka sa zaväzuje ‘ies OTP CITY konto odo dňa účinnosti Zmluvy.
II. Výpisy
3. Periodicita vyhotovovania výpÍsov z OTP CITY konta je nasledovná: Mesačne
4. Sp6sob preberania výpisov z OTP B1ZNIS konta je nasledovný: E-mailom
III. Ostatné podmíenky Zmluvy
5. Prílohy zmluvy: Dohoda o spósobe disponovania s finančnými prostriedkami na účte
6. Cenový balík: PLUS
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IV. Rozhodcovská zmluva
7. Majitel‘ účtu vyhlasuje, že mu bol Bankou pred uzatvorením tejto Zmluvy predtožený
neodvolatel‘ný návrh na uzavretie rozhodcovskej zmluvy podľa 93b zákona č. 483/2001
Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 90
zákona č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
3 až 5 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov o tom,
že spory z obchodov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, vrátane sporov, ktoré medzi nimi
vzniknú pri poskytovaní platobných služieb alebo v súvislosti s platobnými službami najmä z
dövodu neplnenia zmluvných povinností, náhrady škody alebo pri vykonávaní platobných
operácií a pri vydávaní a používaní elektronických platobných pwstriedkov, budú rozhodnuté
v rozhodcovskom konaní Stálym rozhodcovským súdom Slovenskej bankovej asociácie so
sídlom v Bratislave. Majitel‘ účtu vyliIastje, že bol Bankou poučený o d6sledkoch uzavretia
navrhovanej rozhodcovskej zrnluvy. Majitel‘ účtu prijírna predložený návrh rozhodcovskej
zmluvy:
náno
nie
Zmluvná strana sa napriek uzavretej rozhodcovskej zrnluve rnóže domáhat‘ svojho práva
podaním žaloby na všeobecný súd a druhá zmluvná strana ani jej právny nástupca sa nemöžu
účinne dovolávat‘ nedostatku právomoci súdu podl‘a osobitného predpisu, ibaže vo veci už
skór začalo rozhodcovské konanie.
V. Záverečné ustanovenia
8. Majitel‘ účtu vyhlasuje, že pred podpisom tejo Zmluvy sa oboznámil s Podmienkami,
ktoré sti neoddelitel‘nou súčast‘ou tejto Zmluvy, súhlasí s nimi a je v plnorn rozsahu
zaviazaný právarni a povinnostarni vyp1ývaúcirni z Podmienok.
Majitel‘ účtu/štatutárny orgán podpisom nižšie potvidzuje, že bol oboznámený s
9.
informáciami o ochrane osobných údajov, ktoré sa nachádzajú na pobočke Banky a sú
verejne dostupné na webovej stiánke ww\v.otpbanka.sk v časti Právne informácie.
10. Táto Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.
11. Táto Zmluvaje uzatvorená na dobu neurčitú.
Majitel‘ účtu / štatutárny orgán:
Obec Margecany
Ing. Igor Petrik,

OTP Banka Slovensko, a.s.:
Ing. Adriana Baranová Ing. Mražík Michal
bankár špecialista 1.
bankár špecialista I.

Peč iatka a podpis

ťíItka a podpisy oprávných
zamestnancov
12. Zmluvaje platná a účinná dňom podpísania Zmluvnými stranami.
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(j otpbcin)a
Dodatok zo dňa: 04.07.2018
k zmluve o OTP CITY konte uzatvorenej dňa 04.07.2018
Mena: CIF:

Číslo konta/účtu /Kód banky: IBAN:

IISK
Zmluvné strany: 0fF Banka
Sídlo :Štúrova5,81354
Bratislava, Slovenská
republika

[EURI

Slovensko, a.s.
IČDPH:SK2020411074,
IČO:31 318916
BIC/SWIFT code: OTPVSKBX,
zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde
Bratislava oddiel: Sa. vložka č. 335/B
Košice-Alžbetina (VP), Alžbetina 2,04041 Košice
‚

Adresa pobočky 0fF Banka
Slovensko, a.s.:
Elektronická adresa:
(d‘alej len „Banka“) a

info,otpbanka.sk

Majitel‘ účtu:
Meno, priezvisko/Obchodné rneno/Názov:
Obec Margecany

Konajúci prostredníctvom :
Meno, priezvisko : Ing. Igor Petrik
Rod.č.,resp. dáturn narodenia:
Druh a číslo prcukazu totožnosti
Bydlisko
Štátna prísttišnosť
Sídlo (ulica, číslo, mesto/obec, PSČ, štát) :
Obchodná 7, 05501 MARGECANY, SK

Zapísaný v: Register na MV SR pre spolky, spoločnosti,
kyz7lltJQ‘
(ďalej len ‚Majitel‘ účtu‘)
-

IČO
00329347

DIČ

Telcfónne číslo

Daňový domicil:

uzatvárajú dodatok k horeuvedenej Zrnluve (d‘alej len “Dodatok“), v súlade s Obchodnými
podmienkami vedenia depozitných produktov a služieb v OTP Banka Slovensko, a.s.
1. Predmetorn tohto dodatku je:
I Povinný minimálny zostatok na učte je 32,-€.
2. Póvodné ustanovenia Zrntuvy, ktoré odporujú tomuto Dodatku, sa rušia.
3. Svojím podpisom Majitel‘ účtu vyhlasuje, že bol oboznámený s uvedenými zrnenami,
ktoré sa týkajú vedenía konta/účtu/vkladu a súhlasí s obsahorn Dodatku.
4. Dodatokje platný a účinný dňom podpísania obidvomi Zmluvnýmí stranami.
5. Dodatok sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zrnluvnú stranu.
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Majitet‘ účtu /

štatutárny orgán;

Obec Margecany
Ing. Igor Petrilk,

OTP Banka Slovensko, a.s.:
Ing. Adriana laranová Ing. Mražík Michal
bankár špecialista I.
bankár špecialista I.

Pečiatka a podpis
ctka apdisyávnenych
zarnestnancov

Potvrdzujem, že klient tento dodatok podpísal pre o mnou, že som overil(a) náležitosti tohto
dodatku a že som overil(a) podpisové vzory, na ktorých podpis majiteľa bežného
účtu/konta/termínovaného vkladu súhlasí s podpisom na tomto dodatku.
Dátcirn 04.07.2018.

Podpis povereného zarnestnanca OTP Banka Slovensko, a.s..

S
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fj otpbanka
DOHODA O SPÓSOBE DISPONOVANIA S FINANČNÝMI
PROSTRIEDKAMI NA ÚČTE
(d‘alej len ‚Doboda“)

Platnost‘ dohody Od: 04.07.2018 14:20

Číslo konta I vkladu / účtu (d‘alej len ‚účet‘)

IBAN

1
CIF (ten pre vnútornú potrebu banky)
Mena:

Názov účtu

EUR

Obec Margecany
Zmluvné strany:
OTP Banka Slovensko, a.s.
Sídlo : Štúrova 5, 813 54 Bratislava,Slovenská republika

iČ DPH:

IČO: 31 318 916

BICĺSWIFT code: OTPVSKBX

5K202041 1074

zapísaná v Obchodnorn registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č. 335/B
Adresa pobočky OTP Banka Slovensko, a.s.:
Elektronická adresa:

infootpbanka.sk

(ďalej len ‚Banka‘)
Majitel‘ účtu:
Meno, prie7visko,
Obec Margecany

titii I

/Obchodné rnenofNázov:

IČO/Rodné čís to / Dáturn narodenia:

00329347

Adresa sídla (ulica, číslo, mesto/obec, PSČ, štát):
Obchodná 7, 05501 Margecany, Slovensko
Štátna príslušnost‘:

Telefónne číslo:

+

splnomocnenec
Rodné číslo / Dátum narodenia:

Meno. priezvisko, titul:
Druh a číslo dokladu totožnosti:

Štátna príslušnosť:

Adresa trvalého pobytu (ulica, číslo, mesto/obec, PSČ, štát):
(d‘alej len „Majitel‘ účtu)

Telefónne číslo:

N
Disponenti
Osoby oprávnené disponovat‘ s prostriedkami na účte:

II.
1.

P.č. Meno, priezvisko, titul disponenta
1

Rodné číslo

IGOR PETRIK

CIF

SD*
$

III. Disponovanie s finančnými prostriedkami na účte
2. Majitel‘ účtci týrnto udeľuje osobám uvedeným v bode 1. tejto Dohody (piičom každá z nich
je d‘alej samostatne označovaná len ako „Disponent“) oprávnenie na disponovanie s
finančnými prostriedkami na účte (napr. hotovostný výber, zadávanie jednorazových a
trvalých platobných príkazov, súhlas na inkaso) a zároveň určuje spósob ich disponovania s
finančnými prostľiedkarni na účte. Osoby konajúce v mene Majitel‘a účtu ako štatutárny
orgán sú vždy oprávnené disponovat‘ s fnančnými prostriedkami bez súčinnosti ostatných
Disponentov, ak hodnoverným spósobom preukážu Banke svoje oprávnenie konat‘ v mene
Majitel‘a účtu. Táto Dohoda sa nevzt‘ahuje na zadávanie príkazov k účtu prostredníctvom
Elektronického bankovníctva a ani na nakladanie s peňažnými prostriedkami na účte
prostredníctvom platobnej karty.
Podpisový vzor Disponentov
IV.
3. Disponent sa pri disponovaní s fnančnými prostriedkami na účte podpisuje podpisom podt‘a
podpisového vzoru na dokumente Podpisový vzor disponenta (d‘alej len „PV“). Banka
akceptuje aktuálny podpisový vzor Disponenta na PV.
4. Disponent je oprávnený rnenit‘ svoj podpisový vzor na PV sarnostatne.
5. Majitel‘ účtu bene na vedom ie oprávnen ie Disponenta jednostranným písomnýrn oznámením
adresovaným Banke zrušit‘ svoje oprávnenie disponovat‘ s fnančnýrni prostriedkarni na účte.
Záverečné ustanovenia
V.
6. Majitel‘ účtu potvrdzuje úplnost‘ údajov uvedených v tejto Dohode.
7. Táto dohoda nadobúda platnosť: 04.07.2018, 14:20 a nahrádza Dohodti o spósobe
disponovania s fnančnými prostriedkami na účte k účtu platnú do uzatvorenia tejto Dohody,
alebo PV k účtu vystavené pred dáturnom 1.6.20 13.
8. Majitel‘ účtu vyhlasuje, že pred podpisom tejto Dohody sa oboznámil s Obchodnými
podmienkami vedenia depozitných produktov a služieb v OTP Banka Slovensko, a.s. (d‘alej
len „Podmienky“), súhlasí s nimi a je v plnom rozsahu zaviazaný právami a povinnosfami
vyplývajúcimi z Podmienok.
9. Majitel‘ účtu/Štatutárny orgán podpisom nížšie potvrdzuje, že bol oboznámený s
informáciami o ochrane osobných údajov, ktoré sa nachádzajú na pobočke Banky a sú
• verejne dostupné na webovej stránke www.otpbanka.sk v časti Právne informácie.
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Majitel‘ účtu

OTP Banka Slovensko, as.

Košice, dňa 04.07.2018

Košice, dňa 04.07.2018

1flba /aží
hankárpecista I

(meno, priezvisko, rodné číslo)

*ĺSD SpĎsob disponovania: S sarnostatne, K
ind ividuálne určeným spósobom
-

—

meno,priezvisko,funkci

—

vždy dvaja bez oht‘adu na poradie, X

—

mým

