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... MLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 
ČSOB ELEKTRONICKÉHO BANKOVNÍCTVA 

Československá obchodná banka,a.s. 
Sídlo Žižkova 11, 811 02 Bratislava 
IČO 36 854 140 

-· CSOB 

zapísaná v obchodnom reg1strr Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 4314/B 
zastúpená Simona Belobradová, riaditeľ pobočky 
pobočka Jarmila Bôhmanová, špecialista microSME 
(ďalej len „Banka") 

a 
Mesto Dubnica nad Váhom názov 

sídlo 
IČO 

Bratislavská 434/9, Dubnica nad Váhom, 01841, SK 
00317209 

právna forma jednotka územnej samosprávy 

zastúpený/á Peter Wolf, primátor mesta 
(ďalej len „Majiteľ účtu") 

uzatvárajú Zmluvu o poskytovaní služieb ČSOB Elektronického bankovníctva podľa § 269 
ods.2 zákona č. 513/1991 Z z. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník") 

(ďalej len "Zmluva") 

Článok 1. - Predmet Zmluvy 
1 Predmetom tejto Zmluvy ie poskytovame služby ČSOB Linka 24 a ČSOB Internetbanking 

24 vrátane doplnkových služieb (ďalej len "Služby") Majiteľovi účtu a Oprávneným osobám, 
ktoré M~1tel' účtu na využívanie týchto Služieb splnomocnil 

2. Služba CSOB Internetbanking 24 umožňuje v zásade nepretržitý (tj 7 dní v týždni, 24 
hodín denne} prístup k vybraným produktom a službám Banky, ktoré Banka poskytuje 
Maj1teľov1 účtu a Oprávnenej osobe na základe uzatvorenia Dohody o akt1váci1 služieb 
ČSOB Elektronického bankovníctva (ďalej len "Dohoda") a Ma11tefov1 účtu aj na základe 
iných osobitných zmlúv. 

3. Jednothvé právne úkony Majiteľa účtu a Oprávených osôb uskutočnené prostredníctvom 
Služieb podľa Zmluvy a Dohody majú povahu písomného právneho úkonu a sú rovnocenné 
právnym úkonom uskutočneným v listinnej podobe 

Článok II. -Práva a povinnosti zmluvných strán 
Oprávnené osoby, ktoré definoval Majiteľ účtu, majú prístupové práva k poskytovaným 
Službám uvedené vo formulári Banky Plnomocenstvo na nakladanie s finančnými 
prostriedkami na účte (ďalej len "Splnomocnenie"), ktoré tvorí súčasť Zmluvy. 
Splnomocnenie obsahuje zoznam účtov, ku ktorým majú Oprávnené osoby prístup, vrátane 
výšky lrm1tu, ktorý definoval Majiteľ účtu pre jednotlivé transakcie odovzdávané Banke 
Oprávnenými osobami prostredníctvom Služieb Pre Majiteľa účtu sa Splnomocnenie 
netlačí 

2 Majiteľ účtu a Oprávnené osoby sú povinné uzatvonť s Bankou Dohodu. Majiteľ účtu dáva 
pokyn Banke, aby uzatvonla s Oprávnenými osobami, ktoré nie sú Majiteľom účtu v zmysle 
tejto Zmluvy a ktoré sú na základe Splnomocnerna oprávnené nakladať s finančnými 
prostriedkami na účte, Dohodu Predmetom Dohody je využívame Služieb Oprávnenou 
osobou a adresovanie výstupných informácií Oprávnenej osobe Pojem Oprávnená osoba 
zahfňa na účely teito Zmluvy aj Majiteľa účtu Maj1teľov1 účtu sú jeho účty v Službách 
sprístupnené buď automaticky Bankou alebo na jeho požiadanie 
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Banka ie oprávnená Jednostranne stanoviť ilmrty pre účty Mai1teľa účtu a Mai1teľ ú~ 
povinný limity stanovené Bankou dodržiavať Jednotlivé hm1ty sú uvedené v Podmienkach ", 
pre poskytovame služieb ČSOB Elektronického bankovníctva 
Zo všetkých telefonických hovorov uskutočňovaných v rámci využívania Služby ČSOB 
Linka 24 sa vyhotovuje zvukový záznam Majiteľ účtu me je oprávnený využívať Službu 
ČSOB Linka 24, pokiaľ nesúhlasí s vyhotovením zvukového záznamu 
Ma11teľ účtu udeľuje Banke súhlas na sprístupnenie údajov tvonac1ch predmet bankového 
tajomstva Oprávnenej osobe na účely plne ma Jej zmluvných povinností vyplýva1úc1ch z tejto 
Zmluvy v súlade so všeobecne závazným1 právnymi predp1sm1 

Článok III. - Poplatky 
1 Majiteľ účtu je povinný platiť za Služby poplatky 
2 Banka je oprávnená meniť jednostranne výšku poplatkov. Banka účtuje za Služby poplatky 

podľa platného Sadzobníka pre podnikateľov a právnické osoby alebo Sadzobníka pre 
korporátnu klientelu a finančné mšt1túc1e (ďalej len "Sadzobník"), ktorý je zverejnený na 
of1c1álnej internetovej stránke Banky www csob sk/dolezrte-dokumenty a v prevadzkových 
pnestoroch Banky 

3 Pokiaľ Majiteľ účtu alebo Oprávnená osoba využije aj ďalšie služby Banky, je Majrteľ účtu 
povmný zaplatiť za treto služby poplatky v zmysle platného Sadzobníka 

4 Paušálny poplatok a poplatky uvedené v Sadzobníku Banky budú účtované na ťarchu 
účtu SK3175000000004008554655, ktorý patrí Maj1teľov1 účtu Majiteľ účtu súhlasí s tým, 
že poplatky za zasielame "Doplnkových rnformácrí" dodávaných v rámci služby ČSOB lnfo 
24 a poplatky za zriadenie a obnovu cert1f1kátov (k elektronickému podpisu) ku službe 
ČSOB Internetbanking 24 budú účtované na ťarchu účtu určeného Oprávnenou osobou, 
ktorým môže byť účet Oprávnenej osoby alebo účet Majiteľa účtu 

5 V prípade, že bude účet, na ťarchu ktorého má byt' zaúčtovaný paušálny poplatok a rné 
poplatky, zrušený, zablokovaný alebo z akéhokoľvek iného dôvodu nedôjde k zúčtovaniu 
paušálneho a rných poplatkov, Majiteľ účtu výslovne súhlasí s tým, aby Banka zúčtovala 
paušálny poplatok a rné poplatky z iného účtu Majiteľa účtu 

Článok IV. - Všeobecné ustanovenia 
1 Súčasťou Zmluvy sú 

a) Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP"), 
b) Podmienky pre poskytovame služieb ČSOB Elektronického bankovníctva (ďalej len 

"OP"), ktoré upravujú ďalšie práva a povrnnost1 Banky, Majiteľa účtu a Oprávnenej 
osoby a 

c) Sadzobník, 
ktoré sú zverejnené na of1c1álneJ internetovej stránke www csob sk/dolez1te-dokumenty a v 
prevádzkových priestoroch Banky Súčasťou Zmluvy sú aj Splnomocnenia pre Oprávnené 
osoby 

2 Banka je oprávnená jednostranne meniť podmienky Zmluvy, ak o takejto zmene bude 
Majiteľa účtu rnformovať, ako aj o jeho možnosti vypovedať túto Zmluvu bez zbytočného 
odkladu písomne s tým, že Majiteľ účtu má v takomto prípade právo bezplatne a 
s okamžitou účinnosťou vypovedať Zmluvu Za písomné informovanie Majiteľa účtu sa 
považuje aj mformác1a vo výpise z účtu 

3 V prípade rozporu medzi ustanoveniami 
a) VOP a OP majú prednosť ustanovenia OP, 
b) tejto Zmluvy a ustanoveniami VOP majú prednosť ustanovenia tejto Zmluvy, 
c) tejto Zmluvy a OP majú prednosť ustanovenia Zmluvy 

Článok V. - Záverečné ustanovenia 
1 Právne vzťahy neupravené touto Zmluvou, resp VOP, OP a Sadzobníku, sa riadia platnými 

právnymi predp1sm1 Slovenskej repubhky 
2 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú Obe zmluvné strany sú oprávnené túto Zmluvu 

písomne vypovedať bez uvedenia dôvodov Zmluva zarnká v prípade jej vypovedania 
Majiteľom účtu okamihom doručenia výpovede Banke V prípade vypovedania Zmluvy 
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/ Bankou Je výpovedná lehota dva mesiace a začína plynúť prvý deň kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesrac1, v ktorom bola výpoveď odoslaná Bankou 

3 Zmluva Je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane Majiteľ účtu a jeden 
Banka. 

4 Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dnr Jej zverejnenia na webovom sldle 
Mesta Oubnrca nad Váhom (§47a Obč zák) 

Dubnica nad Váhom dňa 18 5 2020 

Jarmila Bohmanová 
„„ „ „ „„ 

lovenská obchodná banka.a s 

MaJ1teľ Účtu prevzal Podmienky pre poskytovanie služieb ČSOB Elektronického bankovníctva 

a) osobne v listinnej forme alebo 
b) zaslaním elektronickou poštou a ako Majiteľ účtu mám naďalej záujem o ďalšiu komunikáciu 

ohľadom tejto Zmluvy v elektronickej forme na adresu uvedenú v te1to Zmluve· 

Mai1teľ účtu 
E-mail 
Číslo OP 
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