
Zmluva o postúpení práv a povinností zo zmluvy o bežnom účte 
(ďalej "Zmluva o postúpení práv a povinností") 

a 

Zmluva o postúpení pohl'adávky 
(ďalej "Zmluva o postúpení pohl'adávky") 

uzatvorená medzi : 

Slovenská sporitel'ňa , a. s. 
Tomášikova 48 
832 37 Bratislava 
IČO : 00151653 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, odd. Sa, vložka č . 601/B 
(ďalej "Banka") 

a 

Mesto Sereď 
Sídlo: Námestie republiky 1176/1 O, 926 01 Sereď 
IČO: OO 306 169 

zastúpená: primátor 
Priezvisko, meno, titul: 
Adresa trvalého pobytu: 
Rodné čísla/dátum narodenia: 
Doklad totožnosti: 

(ďalej spolu "Pôvodný majitel' účtu") 

a 

Správa majetku Sereď , s. r. o. 
Sídlo: Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 
IČO : 46 439 773 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd . Sro, vložka č. 28462/T 

zastúpená 
Priezvisko, meno, titul: Ing. Tibor Krajčo~č 

Adresa trvalého pobytu : 
Rodné čísla/dátum narodenia: 
Doklad totožnosti : 

(ďalej "Nový majitel' účtu") 

Čast' l. 
Zmluva o postúpení práv a povinností 

l. 

1. Banka a Pôvodný majitel' účtu uzatvorili dňa 22.11.2011 Zmluvu o bežnom účte (ďalej "Zmluva"), na 
základe ktorej zriadila Banka pre Pôvodného majitel'a účtu účet č. 5022197572/0900 (ďalej "Účet") . 

2. Predmetom Zmluvy o postúpení práv a povinností je úprava práv a povinností zmluvných strán pri postúpení 
práv a povinností Pôvodného majitel'a účtu zo Zmluvy na Nového majitel'a účtu . 

3. Pôvodný majitel' účtu postupuje na Nového majitel'a účtu všetky práva a povinnosti zo Zmluvy, s týmito 
dohodnutými podmienkami: 

"l. 
Predmet Zmluvy 

1. Predmetom Zmluvy je zriadenie bežného účtu Bankou pre Majitel'a účtu (ďalej "Účet"). 
2. Mena, v ktorej sa účet zriaďuje : EUR 
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Periodicita vyhotovovania výpisov: 
Spôsob preberania výpisov: 
Forma uvádzania pop latkov na výpise: 
Adresa pre zasielanie výpisov: 

ll. 
Výpisy 

mesačne 

poštou 
po obrate 
Námestie republiky 1176/1 O, 926 01 Sereď 

4. Nový majitel' účtu vyhlasuje, že prrJima práva a povinnosti Pôvodného maj itel'a účtu zo Zmluvy 
s dohodnutými podmienkami uvedenými v bode 3. tohto článku Zmluvy o postúpení práv a povinností. 

5. Banka vyhlasuje, že s postúpením práv a povinností podl'a Zmluvy o postúpení práv a povinností súhlasí. 
6. Zmluvné strany sa dohodli , že postúpenie práv a povinností v zmysle Zm luvy o postúpení práv a povinností 

je účinné nadobudnutím platnosti a účinnosti Zmluvy o postúpení práv a povinností. 

Časť ll. 
Zmluva o postúpení pohl'adávky 

1. Predmetom Zmluvy o postúpení pohl'adávky je úprava práv a povinností zmluvných strán pri postúpení 
pohl'adávky s príslušenstvom z Účtu , ktorá vznikla Pôvodnému majitel'ovi účtu voči Banke na základe Zmluvy 
( ďalej "Pohl'adávka") . 

2. Pôvodný majitel' účtu ako postupca vyhlasuje, že postupuje Pohl'adávku na Nového majiteľa účtu ako 
postupníka. 

3. Banka vyhlasuje, že s postúpením Poh l'adávky v zmysle Zmluvy o postúpení poh l'adávky súhlas í. 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že postúpenie Pohl'adávky v zmysle Zmluvy o postúpen í pohl'adávky je účinné 

nadobudnutím platnosti a účinnosti Zmluvy o postúpen í pohl'adávky. 

časť 111. 
Záverečné ustanovenia pre všetky zmluvy obsiahnuté v tejto listine 

1. Pôvodný maj itel' účtu a Nový majitel' účtu vyhlasujú , že sa pred podpísaním tejto listiny oboznámili s so 
súčasťami tejto listiny, ktorými sú VOP, Sadzobník a podmienky určené Zverejnením , za ktorých sa Bankový 
produkt v zmysle zmlúv obsiahnutých v tejto listine poskytuje, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať . 
Pre účely tejto listiny sa VOP rozumejú Všeobecné obchodné podmienky vydané Bankou s ;Jčinnosťou od 
01.08.2002. Pôvodný majitel' účtu a Nový majitel' účtu ďalej vyhlasujú, že boli Bankou informovaní 
o skutočnostiach podl'a § 37 ods. 2 zákona č . 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

2. Všetky právne vzťahy vyslovene neupravené v zmluvách obsiahnutých v tejto listine sa budú riadiť 

príslušnými ustanoveniami VOP, Obchodným zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, a to v tomto porad í. 

3. Zmluvy obsiahnuté v tejto listine nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými 
stranami, pričom Banka začne poskytovať Bankový produkt s podmienkami uvedenými v zmluvách 
obsiahnutých v tejto listine v súlade s obchodnou praxou , najneskôr nasledujúci Obchodný deň po podpise 
tejto listiny, ak nie je dohodnuté inak. 

4. Ak je Klient povinnou osobou v zmysle zákona č . 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle tohto zákona, Zmluva nadobúda platnosť dňom 

podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci obchodný deň po dni doručenia písomného 
vyhlásenia Klienta Banke o zverejnení Zmluvy v platnom znen í a s jej prílohami a súčasťami v Centrálnom 
registri zmlúv vedenom úradom vlády Slovenskej republiky, alebo na webovom sídle Klienta , alebo 
v Obchodnom vestníku , v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. V prípade, že Klient zverejňuje zmluvu 
v Centrálnom registri zm lúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, písomné vyhlásenie Klienta pod l'a 
predchádzajúcej vety môže byť nahradené písomným vyhlásením Centrálneho registra zmlúv o zverejnení 
Zmluvy. Banka a Kl ient sa dohodli , že Klient zverejní Zmluvu a všetky jej prílohy a súčasti a doručí Banke 
písomné vyhlásenie o zverejnení Zmluvy v lehote 15 dní odo dňa podpisu Zmluvy zmluvnými stranami, a to 
tomu Obchodnému miestu Banky, ktoré mu poskytlo Bankový produkt alebo službu na základe Zmluvy. 
V prípade, ak Klient nedoručí písomné vyhlásenie v zmysle predchádzajúcej vety, alebo ak Zmluvu 
nezverejní, Zmluva nenadobudne účinnosť a zmluvné strany nie sú Zmluvou viazané. V prípade, ak Klient 
nezverejní Zmluvu v lehote troch mesiacov odo dňa platnosti Zmluvy platí, že Zmluva sa zrušuje od počiatku. 
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dňa 

Slovenská sporitel'ňa, a.s. 

/ ..... ""' _ . -
Ing. Alena Sekulová 
re lationship manager 

/ _ 
yV~v-

·------------------------------7---------

Ing . Soňa Kováčiková 
relationsh ip manager 

Pôvodný majitel' účtu 

é 
l 

--ir;-g:~-riXartTň-Yom<Sényi--7 

primátor 

Nový majitel' účtu 
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