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Zmluva o Platobnej karte 
 (ďalej „Zmluva“) 

 
uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 
 
Slovenská sporiteľňa, a. s. 
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B 
(ďalej „Banka") 
 
a 
 
Obchodné meno/názov:  Obec Hrušov 
Adresa sídla:    Hrušov 5, 049 43 Hrušov 
IČO:     00 328 308 
(ďalej „Klient“) 
 

I. Základné podmienky 
 

Predmetom Zmluvy je vydanie Platobnej karty k Účtu číslo: SK86 0900 0000 0050 2942 4205  
s nasledujúcimi podmienkami: 
 
Typ Platobnej karty: VISA Business  
 
Držiteľ karty: 
Priezvisko, meno, titul: Gabriel Parti 
Adresa trvalého pobytu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Rodné číslo/dátum narodenia: xxxxxxxxxxxxx 
 

Limity používania Platobnej karty: ☒ Štandardné* limity 
* Štandardné limity používania Platobnej karty sú uvedené vo Zverejnení k debetným platobným kartám a platné ku dňu uzatvorenia Zmluvy. Banka je 
v súlade so zmluvnými podmienkami oprávnená meniť výšku štandardných limitov formou zmeny tohto Zverejnenia k debetným Platobným kartám. 

 

Prvú kartu expresne:                      ☐ áno  ☒ nie 

 

Služba SMS notifikácia k Platobnej karte zriadená pre Držiteľa karty: ☒ nie 

☐ áno 

 
II. Záverečné ustanovenia 

 
1. Klient vyhlasuje, že sa oboznámil so súčasťami Zmluvy, ktorými sú: 

a) Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a. s., s účinnosťou 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 Zverejnením, za ktorých sa Bankový produkt poskytuje,  
súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať. 

2. Pre povinnosti zmluvných strán pri poskytovaní Služby SMS notifikácia k Platobnej karte sa primerane 
použijú ustanovenia Produktových obchodných podmienok pre depozitné produkty Slovenskej 
sporiteľne, a. s., najmä časť Elektronické bankovníctvo a Zverejnenia. 

3. Ak sa doručuje Platobná karta a PIN-kód na Obchodné miesto, Banka môže odovzdať Platobnú kartu 
a PIN-kód Klientovi, ktorý je majiteľom Účtu, s čím Držiteľ karty súhlasí. Klient, ktorý od Banky prevzal 
Platobnú kartu a PIN-kód zodpovedá za všetky transakcie vykonané Platobnou kartou od okamihu 
prevzatia Platobnej karty, alebo obálky s PIN-kódom.  Ustanovenia § 10 a § 12 Zákona o platobných 
službách sa v plnom rozsahu neuplatnia. Bod 14.19. Všeobecných obchodných podmienok Slovenskej 
sporiteľne, a.s. s účinnosťou od 1. 1. 2015 týmto nie je dotknutý. 

4. Klient vyhlasuje, že peňažné prostriedky vkladané prostredníctvom operácie „vklad ATM“ na účet, ku 
ktorému je Platobná karta vydaná, pochádzajú výlučne z tržieb Klienta získaných v rámci výkonu 
podnikateľskej činnosti Klienta, a to v súlade s právnymi predpismi. 
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5. Všetky právne vzťahy vyslovene neupravené v Zmluve sa budú riadiť POP, VOP, Obchodným 
zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi, a to v tomto poradí. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné právne vzťahy súvisiace so Zmluvou sa, podľa § 262 
Obchodného zákonníka, budú spravovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

7. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 
8. Ak je Klient povinnou osobou a Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona o slobodnom 

prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií), Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu 
zmluvnými stranami a účinnosť Obchodný deň nasledujúci po dni, v ktorom Klient preukáže Banke 
zverejnenie Zmluvy spôsobom podľa VOP.   

 
 
............................,dňa..................
  
Slovenská sporiteľňa, a.s 

 . 
.........................,dňa .................. 
 
Obec Hrušov 

   

  Gabriel Parti 
starosta 

   
 


