
m vúB BANKA obchodné miesto:
Vel'ký I(ttíš

vtJB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratlslava 2!^ ir"#r*,fi*,,obch. reg,: okresný súd Bratis|ava 1, oddie|: Sa
Vložka č. 3+,t/s, lčo: 31320155
BlC: SUBASKBX, www.vub,sk

(ďalej len Banka )

a

Klient
Názov: OBECZÁHORCE
Sídlo: ZAHORCE, ZELOYCE,99106
Adresa pre zasielanie výpisov: *OBEC ZÁHORCE

ZAHORCE, ZELov CE, 99 106
Ičo: 00319694
Identifikačné číslo pre DPH:
Zapisany v Obchodnom registri
okresného súdu/živnostenskom
registri: V ZMYSLE ZÁKoNA
Oddiel: 229.12.2006

Zastúpený

Meno a priezvisko: PAEDDR. BRANISLAV KÁZMER
Adresa trvalého pobytu: KRTÍŠSKA 201I2,ZAH)RCE ZELOVCE, 99l 06
Rodné číslo: 7011308238
Druh dokladu totožnosti: Občiansky preukaz
Čislo dokladu totožnosti: EH287572

(ďalej len Klient)

(Banka a Klient ďalej spolu tiež ako Zmluvné strany a každý samostatne Zmluvná strana)

uzatvárajú podl'a príslušných ustanovení Zákona o cerrných papieroch tuto

ZMLUVU O VEDENÍ MAJETKOVEIIO ÚČrU A O POSKYTOVANÍ
sLUŽIEB čl,BN,t CENTRÁLNEHo DEpozITÁRA

l. úVODNÉ UsTAl[ovENIA
1 .1 . Neoddeliteťnou súčasťou tejto Zmluvy sú všetkyjej prílohy vrátane Obchodných podmienok pre

vedenie majetkového účtu a pre poskytovanie služieb člena centrálneho depoziíára (Obchodné
podmienky) a Cenníka.

1.2, Každý odkaz na tuto Zmlulu znamená odkaz na samotný text tejto Zmluly, ako aj všetky jej
prílohy v akhrálnom znení, pokial' nie je výslovne uvedené inak.

1.3. Pokiať nie je výslome uvedené inak, výrazy uvedené s veťkým začiaíočným pismenom majú
význam, ktorýje im priradený v Obchodných podmienkach.

1.4. V pdpade rozporu medzi ustanoveniami samotného texír tejto Zmluly a jej prílohami (wátane
Obchodných podmienok) je rozhodujúce to, čo je uvedené v ustanoveniach samotného textu
tejto Zmluvy a píe pdpad rozporu medzi Obchodnými podmienkami a ostatnými prílohami tejto
Zmluly je rozhodujúce to, čoje uvedené v ostatných prílohách tejto Zmluvy.
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2.
2.1.

PREDMET ZMLUVY
Predmetom tejto Zmluvy je úprava v zájomných práv apovinností Zmluvných strán pri:
(i) zriadení, vedení a zrušení Majetkového účtu;
(ii) podávaní, lykonávaní a postupovani na lykonanie Inštrukcií; a
(iii) ďalších činnostiach v zmysle § 104 ods. 2 Zákona o cenných papieroch v rozsahu podťa

tejto Zmluly.

PRÁVA A POVINNOSTI BANKY
Banka sa na základe tejto Zmlur,y zavázlýe zriadiť a viesť pre Klienta jeden Majetkový účet.
Banka sa zavázuje riadne, včas a s odbomou starostlivosťou r,ykonávať a/alebo postupovať na
lrykonanie všetky Inšřukcie, }íoré sú v súlade s touto Zmluvou.
Banka je oprávnená rykonávať všetky práva, ktoré má podl'a tejto Zmluvy. OkrenŤ iného má
Banka právo pred splnením vlastných povinností z tejto Zmluvy požadovať, aby Klient splnil
aiebo preukázal pripravenosť a schopnosť splniť svoje povinnosti voči BaŇe.
Banka má právo na úhradu Poplatkov za služby poskytované na základe tejto Zmlur,y vo výške
stanovenej v Cenníku,

4. PRr(vAAPovINNosTIKLIENTA
4.1. Klient má právo na poskytovanie služieb Bankou v rozsahu jej povirrností a za podmienok

ustanovených touto Zmluvou a je opíávnený r,ykonávať všetky práva, ktoré má podra tejto
Zmlwry.

4.2. Klient sa zavazaje riadne a včas plniť všetky svoje povinnosti, ktoré sú mu uložené touto
Zmluvou.

4.3. Klientje optávnený zadávať Inštrukcie v súlade s touto Zmluvou. Každá Inštrukcia musí spiňať
podmienky podťa tejto Zmluvy.

4,4, Klient splnomocňuje Oprávnené osoby uvedené v Zozname oprávnených osób na (i) nakladanie
s Cennými papiermi na Majetkovom účte a/alebo (ii) požadovanie a preberanie údajov o Cenných
papieíoch na Majetkovom účte, a to v rozsahu podla Zoznamu oprávnených osób. Akékoťvek
zmely Zozlamu, oprávnených osób nadobudnú účinnost' až drlhý Pracovný deň nasledujúci
potom, čo BaŇa od Klienta dostala nový Zoznam oprávnených osób. Doručením akéhokol'vek
nového Zoznamu oprávnených osób zaniká oprávnenie všetlcých Oprávnených osób uvedených
v predchádzajúco m Zoznalne oprávnených osób.

4.5. Cenné papiere vedené na Majetkovom účte sú evidované oddelene od aktív Banky.

5, SPOLOČNÉ, A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
5.1. Ustanovenia tejto Zmluly je možné meniť a/alebo dopíňať len na základe písomnej dohody

Klienta a Banky. Bankaje oprávnená kedykolVek jednostranne meniť ustanovenia Obchodných
podmienok a Cenníka tak ako je uvedené v Obchodných podmienkach. Klient vyslovuje svoj
bezpodmienečný súhlas s takýmto spdsobom lrykonávania zmien Obchodných podmienok a
Cenníka. Klient výslovne súhlasi s tým, že každá zmenav Obchodných podmienkach a Cenníku
bude pre neho v celom rozsahu závázná dňom nadobudnutia účinnosti takejto zmeny.

5,2. Táto Zmluva je uzatvoťená na dobu neurčitu, platnosť a účinnosť nadobúda v deň jej podpisu
oboma Zmluvnými slranami.

5.3. Vo veciach neupravených Zmluvou sa zmluvný vzťah riadi príslušnými ustanoveniami Právnych
predpisov a Prevádzkového poriadku.

5.4, Táto Zmluva sa lyhotowje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvrrú stranu.
5.5. Túto Zmluw je možné ukončiť len formou písomnej v,ýpovede, ktoru Banka alebo Klient

m6žu podať kedykol'vek aj bez uvedenia dóvodov. Výpoveď nadobudne účinnosť uplynutím
výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť od pwého dňa mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
Klient móže tuto Zmluw ukončiť aj podanim inštrukcie na poskytnutie služby Banky s
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označenou možnosťou ,,Zrušenie účtu majiteťa" na Inštrukcii za podmienok uvedených v
Obchodných podmieŇach.
V prípade, že by sa v budúcnosti niektoré ustanovenia, ktoré sú dohodnuté v tejto Zmluve,
dostali do rozporu s plaOrým prár,rrl,rn poriadkom alebo budú \yhlásené súdom za neplatné,
nulitné, Či nevymáhateťné, nebude to mať vplyw naplatnosť aúčinnosť ostatných ustanovení tejto
Zmhxry. Zmhxné strany sa zavdzujú dotknuté ustanovenia tejto Zmlur,y nahradiť inými, ktoré
budú najbližšie sledovať účel a yýznam tejto Zmluvy ako aj ostatné ustanovenia tejto Zmluvy.
Pokial'nebude medzi Zmluwými stranami výslovne dohodnuté inak platí, že zánikom tejto
Zmluly nie je žiadna zo Zmlwných strán zbavená povinnosti vyrovnať všetl<y závázky
lyplývajúce z tejto Zm|uw,
klient v prospech Banky vyhlasuje, že mal možnosť vopred sa oboznámiť s ustanoveniami tejto
Zmhny, všetkých jej priloh, porozumel im, súhlasí s ich obsahom ako aj s tým,.gby Banka
vykonávala všetky práva, ktoré z nich pre ňu r.ryplývaj ú, azavázuje sa dodržiavať ich ustanovenia.
Ahýkol'vek spor, nárok alebo rozpor vzniknutý zo Zmllxy alebo v súvislosti s ňou (vrátane
všetkých otázok rýkajúcich sajej existencie, platnosti alebo ukončenia) bude rozhodnufý stálym
rozhodcovským súdom slovenskej bankovej asociácie podťa jeho rozhodcovshých pravidiel,
ktoré sa na zéklade tohto odkazu stávajú súěasťou tejto zmluvy. Miestom rozhodcovského
konania bude Bratislava. Jazykom rozhodcovského konania bude slovenský jazyk. Táto
rozhodcovská doložka je lymáhateťná aj osobitne.

Príloha Č. 1 Obchodné podmienky pre vedenie majetkového účtu a pre poskytovanie služieb člena
centrálneho depozitára

Príloha č. 2 Zoznam oprávnených osób

5.9.

Miesto: Velký Krtíš

Za Banku:

Dátgm : 22.02.2022

M loslava Gereoavov&: ,/
Dcrid.,l i én],] \---: l,{ý

\,;UB, a.s.
ulynské nivy ,!

i::9 93 iJi-ti§laťa 2i
:, a{I_,LrlLt7

OBEC ZÁHOR lE
Kítiš§ka 1l3l98,991 06 Žeovce
É0: 3l9 694, DÉ:202]213323

č_ n: 5o26-4o2to2oo
-1-
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