Zmluva o postúpenípráv a povinností zo zmluvy o bežnom účte
(d'alej ,,Zmluva o postúpení práv a

povinností")

a

Zmluva o postúpenípohl'adávky

(d'alej ,,Zmluva o postúpení pohl'adávky")

uzatvorená medzi:
Slovenská sporitel'ňa, a. s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava

lČo: 0015'1653
zapísaná v obchodnom registri okresného sÚdu Bratislava l, odd' Sa, vloŽka č. 601/B
(d'alej ,,Banka")

a

Mesto Sered'
S-ídlo: Námestie republiky 1176110,926 01 Sered'
ICO: 00 306 169
zastúpená:
Priezvisko, meno, titul:
Adresa trvalého pobytu:
Rodné číslo/dátumnarodenia:

primátor

Doklad totoŽnosti:

(d'alej

spolu,,Póvodný majitel' úětu")

a

Správa majetku Sered', s' r. o.
Sídlo: Námestie republiky 1176110, 926 01 Sered'
ICO: 46 439 773
zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Trnava, odd' Sro, vloŽka č.28462lT
zastúpená
Priezvisko, meno, titul:
Adresa trvalého pobytu:
Rodné číslo/dátumnarodenia:

lng. Tibor Krajčovič

Doklad totoŽnosti:

(d'alej,,Nový majitel' účtu")

čast'l.

Zmluva o postúpení práv a povinností
t.

1.
2.
3.

Banka a PÓvodný majitel' účtuuzatvorili dňa 22.11.2011 Zmluvu obeŽnom Účte (d'alej ,,Zmluva"), na
základe ktorejzriadila Banka pre PÓvodného majitel'a účtuÚčet č' 5a22197572nga0 (d'alej ,,Účet";.
Predmetom Zmluvy o postÚpení práv a povinnostíje Úprava práv a povinností zmluvných strán pri postúpení

práv a povinností PÓvodného majitel'a Účtu zo Zmluvy na Nového majitel'a účtu.
PÓvodný majitel' Účtu postupuje na Nového majitel'a účtuvšetky práva a povinnosti
dohodnutým i podm ienkam

zo Zmlwy,

s týmito

i:

,rl'

Predmet Zmluvy
'1' Predmetom Zmluvy je zriadenie beŽného Účtu Bankou pre Majitel'a Účtu (d'alej
,,Účet";.
2. Mena' v ktorej sa účetzriad'uje: EUR
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il.

Výpisy
Periodicita vyhotovovan ia výpisov:
SpÓsob preberania výpisov:
Forma uvádzania pop|atkov na výpise:
Adresa pre zasielanie výpisov:
4.
5.

6.

mesačne

poštou
po obrate

Námestie republiky 1176110,926 01 Sered'

Nový majitel účtuvyhlasuje, že prijíma práva a povinnosti Póvodného majitel'a účtuzo Zmluvy
s dohodnutými podmienkami uvedenýmiv bode 3' tohto článku Zmluvy o postúpenípráv a povinností.
Banka vyhlasuje, Že s postúpenímpráv a povinností podl'a Zmluvy o postÚpení práv a povinnostísúhlasí.
Zmluvné strany sa dohodli, Že postúpenie práv a povinností v zmysle Zmluvy o postúpenípráv a povinností
je účinnénadobudnutím platnosti a účinnostiZmluvy o postúpenípráv a povinností.
čast'tt.
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 PÓvodnému majitel'ovi účtuvoči Banke na základe Zmluvy
(d'alej,, Pohl'adávka").

2.
3.

4.

PÓvodný majitel' účtuako postupca vyhlasuje, Že postupuje Pohl'adávku na Nového majitel'a účtuako
postupníka.
Banka vyhlasuje, Že s postúpenímPohl'adávky v zmysle Zmluvy o postúpení pohl'adávky súhlasí.
Zmluvné strany sa dohodli' Že postúpenie Pohl'adávky v zmysle Zmluvy o postúpení pohl'adávky je účinné
nadobudnutím platnosti a účinnostiZmluvy o postúpenípohl'adávky.

časťlll.
Závereénéustanovenia pre všetky zmluvy obsiahnuté v tejto listine
1.

2

PÓvodný majitel' účtua Nový majitel' účtuvyhlasujú, Že sa pred podpísanímtejto listiny oboznámili s so
súčast'amitejto listiny, ktorými sú VoP, Sadzobník a podmienky určenéZverejnenÍm, za ktorých sa Bankový
produkt v zmysle zmlúv obsiahnutých v tejto listine poskytuje, súhlasís nimi a zavázuje sa ich dodrŽiavat'.
Pre účelytejto listiny sa VoP rozumejÚ Všeobecnéobchodné podmienky vydané Bankou s účinnosťouod
01.08.2002. PÓvodný majitel Účtu a Nový majitel' Účtu d'alej vyhlasujú, Že boli Bankou informovaní
oskutočnostiach podl'a $ 37 ods. 2 zákona č.48312001 Z.z. o bankách aozmene adoplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

Všetky právne vzt'ahy vyslovene neupravené v zmluvách obsiahnutých
príslušnými ustanoveniami VoP, obchodným zákonníkom
predpismi, a to v tomto poradí.

3.

a

v

tejto listine

sa budú riadiť

ostatnými všeobecne záváznými právnymi

Zmluvy obsiahnuté v tejto listine nadobúdajú platnost' a účinnosťdňom jej podpisu všetkými zmluvnými
stranami, priěom Banka zaěne poskytovat' Bankový produkt s podmienkami uvedenými v zmluvách
obsiahnutých v tejto listine v súlade s obchodnou praxou, najneskÓr nasledujúci obchodný deň po podpise
tejto listiny, ak nie je dohodnuté inak.
Ak je Klient povinnou osobou v zmysle zákona č.21112000 Z.z. oslobodnom prístupe kinformáciám
aZmluva je povinne zverejňovanou zmluvou vzmysle tohto zákona, Zmluva nadobúda platnosť dňom
podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnost'nasledujúci obchodný deň po dni doručenia písomného
vyhlásenía Klienta Banke ozverejnení Zmlwy vplatnom znení a s jej prílohami a súčast'amivCentrálnom
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 zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, písomnévyhlásenie Klienta podl'a
predchádzajúcej vety mÓŽe byt' nahradené písomným vyhlásením Centrálneho registra zmlÚv o zverejnení
Zmluvy. Banka a Klient sa dohodli, Že Klient zverejní Zmluvu a všetky jej prílohy a súčastia doručíBanke
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 nedoručípísomnévyhlásenie v zmysle predchádzajúcej vety, alebo ak Zmluvu
nezverejní, Zmluva nenadobudne účinnosťa zmluvné strany nie sú Zmluvou viazané. V prípade, ak Klient
nezverejníZmluvu v lehote troch mesiacov odo dňa platnosti Zmluvy platí, Že Zmluva sa zrušuje od počiatku.
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