
ZMLUVA O ZRIADENÍ A VEDENÍ ÚČTU MAJITEĽA ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH 
PAPIEROV 

A O POSKYTOVANÍ ĎALŠÍCH SÚVISIACICH SLUŽIEB 
č. 79239 IZVU / 9 / 2015 / 50100 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a s použitím 
ustanovení zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a 

investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len zákon o cenných papieroch) 

1. 
1.1. 

1 .2 . 

ZMLUVNE STRANY 
Obchodné meno 
Sídlo 
IČO 
IČ DPH 
DIČ 
Bankové spojenie 
Číslo účtu / kód banky 
v zastúpení 
Obchodný register OS Bratislava 
(ďalej len Člen) 

RM - S Market, o.c.p., a.s. 
Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava 
35 799 072 
SK2020280911 
2020280911 
ČSOB, a.s. 
255022893/7500 
Ján Valent 

oddiel: Sa, vložka číslo : 2586/B 

Obchodné meno 
Sídlo 
IČO 
IČ DPH 
DIČ 
Bankové spojenie 
Číslo účtu, kód banky 
E-mail 
V zastúpení 

(ďalej len Majiteľ účtu) 

Mesto Senec 
Mierové nám. 8, 90301 Senec 

0000305065 

2020662237 

musenec@senec.sk 
Ing. Karol Kvál, oprávnená osoba 

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA 
2.1. Spoločnosť RM - S Market, o.c.p., a.s., Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO : 35 799 072 - je 

členom Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, 
IČO : 31 338 976 (ďalej len CDCP SR"). Člen je oprávnený zriadiť a viesť účet majiteľa fyzickej 
osobe a/alebo právnickej osobe na základe žiadosti. 

2.2. Majiteľ účtu písomne požiadal Člena o zriadenie účtu majiteľa v súlade s ustanovením § 105 ods. 3 
zákona o cenných papieroch. Žiadosť o zriadenie účtu majiteľa tvorí prílohu tejto Zmluvy o 
zriadení a vedení účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov a o poskytovaní ďalších 
súvisiacich služieb. 

2.3. K žiadosti o zriadenie účtu majiteľa Majiteľ účtu musí priložiť doklady osvedčujúce jeho existenciu a 
spôsob konania v zmysle platných právnych predpisov a doklady, osvedčujúce totožnosť a 
oprávnenosť osoby žiadateľa. Všetky predložené doklady musia byť prvopisom alebo úradne 
overenou kópiou. 

3. PREDMET ZMLUVY 
3.1. Predmetom zmluvy o zriadení a vedení účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov a o 

poskytovaní ďalších súvisiacich služieb (ďalej len „Zmluva") je zriadenie a vedenie účtu majiteľa 
Členom, na základe písomnej žiadosti Majiteľa účtu podľa § 105 ods. 3 zákona o cenných 
papieroch, ako aj uskutočňovanie ďalších súvisiacich služieb Členom pre Majiteľa účtu, na 
základe žiadostí a príkazov Majiteľa účtu. 

3.2. Člen zriaďuje a bude viesť Majiteľovi účtu jeho účet majiteľa na svojom Klientskom účte člena (§ 
106 zákona o cenných papieroch). Klientsky účet člena vedie pre Člena CDCP SR. 

iu 
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4. ÚČET MAJITEĽA 
4.1. Účet majiteľa, ktorý vedie Majiteľovi účtu Člen na svojom Klientskom účte člena obsahuje : 

a) číselné označenie účtu majiteľa a dátum jeho zriadenia, 
b) tieto údaje o Majiteľovi účtu: 

1. obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo, ak je právnickou osobou, 
2. meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou, 

c) údaje o jednotlivých cenných papieroch, a to najmä 
1. druh cenného papiera, jeho bližšie určenie z hľadiska jeho zastupiteľnosti, ISIN a ďalšie 

náležitosti cenného papiera, 
2. počet kusov cenného papiera príslušnej emisie a ich podiel z takejto emisie, 
3. obchodné mená alebo názvy, identifikačné čísla, spolumajiteľov cenného papiera, ak sú 

právnickými osobami, a veľkosť ich podielu alebo mená a priezviská a rodné čísla 
spolumajiteľov cenného papiera, ak sú fyzickými osobami, a veľkosť ich podielu, 

4. údaj o registrácii pozastavenia práva nakladať a obmedzení výkonu tohto práva, 
5. obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi, ktorý cenný papier spravuje podľa 

§ 41 alebo s ním hospodári podľa § 43, I 
6. údaj o tom, či je cenný papier predmetom záložného práva, a identifikačné údaje 

záložného veriteľa, j 
d) identifikačné údaje podľa písmena b) osôb oprávnených nakladať s cennými papiermi 

evidovanými na účte majiteľa a rozsah tohto oprávnenia, 
e) identifikačné údaje podľa písmena b) osôb oprávnených požadovať údaje o týchto cenných 

papieroch a rozsah tohto oprávnenia, 
f) dátum a čas vykonania príslušného účtového zápisu na tomto účte majiteľa. 

4.2. Majiteľ účtu môže mať v evidencii vedenej Členom na jeho Klientskom účte člena zriadených viac 
než jeden účet majiteľa podľa § 105 ods. 3 zákona o cenných papieroch. Na zriadenie a vedenie 
ďalšieho účtu majiteľa podľa § 105 ods. 3 zákona o cenhvch papieroch sa vyžaduje uzavretie 
ďalšej zmluvy o zriadení a vedení účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov a o poskytovaní 
ďalších súvisiacich služieb medzi Členom a Majiteľom účtu. 

5. ZMENA ÚDAJOV ZAREGISTROVANÝCH NA ÚČTE MAJITEĽA 
5.1. Údaje o Majiteľovi účtu zaregistrované v evidencii Člena zmení Člen na základe žiadosti Majiteľa 

účtu. 
5.2. Žiadosť podľa bodu 5.1. Zmluvy je možné podať osobne v sídle alebo na obchodnom mieste 

Člena, resp. poštou na adresu sídla Člena. 
5.3. K žiadosti podľa bodu 5.1. Zmluvy musia byť priložené prvopisy alebo úradne overené kópie 

dokladov preukazujúce zmenu zaregistrovaných údajov. 

6. ZRUŠENIE ÚČTU MAJITEĽA 
6.1. Účet majiteľa môže byť zrušený iba vtedy, pokiaľ nie sú na ňom evidované žiadne údaje o 

zaknihovaných cenných papieroch. Člen zruší účet majiteľa na základe žiadosti Majiteľa účtu. 
6.2. Žiadosť podľa bodu 6.1. Zmluvy je možné podať osobne v sídle alebo na obchodnom mieste 

Člena, resp. poštou na adresu sídla Člena. 
6.3. Člen zruší účet majiteľa aj vtedy, ak na účte majiteľa nebudú po dobu troch rokov evidované údaje 

o žiadnom cennom papieri. 
6.4. Zrušením účtu majiteľa zaniká aj táto Zmluva. 

7. VÝPISY Z ÚČTU MAJITEĽA 
7.1. Člen odovzdá Majiteľovi účtu zmenový výpis z jeho účtu majiteľa, výlučne na základe žiadosti 

Majiteľa účtu po tom, ako Majiteľ účtu uhradí Členovi cenu za vydanie zmenového výpisu podľa 
platného Cenníka služieb súvisiacich s výkonom činností člena CDCP SR (ďalej len „Cenník 
služieb"), ktorý tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. Výnimku tvorí prípad uvedený v 
bode 7.4. Zmluvy. 

7.2. Člen odovzdá Majiteľovi účtu bezplatne stavový výpis z jeho účtu majiteľa najviac jeden krát za 
kalendárny rok. Člen odovzdá Majiteľovi účtu stavový výpis okrem prípadu uvedeného v 
predchádzajúcej vete aj na základe žiadosti Majiteľa účtu po tom, ako Majiteľ účtu uhradí Členovi 
cenu za vydanie stavového výpisu alebo spätného výpisu podľa Cenníka služieb. 

7.3. Žiadosť o výpis z účtu majiteľa podľa bodu 7.1. resp. 7.2. Zmluvy musí obsahovať : 

/n 



a) identifikáciu Majiteľa účtu pozostávajúcu z údajov podľa bodu 4.1. písm. a) a b) Zmluvy, 
b) dátum, ku ktorému má byt' príslušný výpis vyhotovený (najskorší dátum musí byť zhodný alebo 

neskorší ako dátum zriadenia Majiteľovho účtu majiteľa podľa tejto Zmluvy, 
c) v prípade, ak dátum nebude uvedený, bude príslušný výpis vyhotovený k dátumu vykonania služby 

(t.j. aktuálny výpis). 
7.4. Člen zašle Majiteľovi účtu, na ktorého účte majiteľa vykonal opravy alebo doplnenia podľa § 108 

zákona o cenných papieroch, zmenový výpis z jeho účtu majiteľa s odôvodnením, a to bez 
zbytočného odkladu po tom, čo došlo k vykonaniu opravy alebo doplneniu. 

7.5. Zmluvné strany sa dohodli, že Člen bude zasielať výpisy podľa tohto článku Zmluvy Majiteľovi 
účtu prednostne elektronickou formou (e-mailom), pričom Člen je oprávnený doručiť výpis aj iným 
spôsobom (napr. osobne, poštou a pod.). Majiteľ účtu podpisom tejto Zmluvy vyslovuje svoj 
súhlas so zasielaním výpisov podľa tohto článku Zmluvy elektronickou formou (e-mailom). 

8. ĎALŠIE SLUŽBY 
8.1. Pre poskytovanie informácií o cenných papieroch na účte majiteľa Členom platia primerane 

ustanovenia čl. 44 Prevádzkového poriadku CDCP SR. 
8.2. Pre registráciu a pôsobnosť oprávnených osôb podľa § 105 ods. 1 písm. d) a e) zákona o cennýcH 

papieroch platia primerane ustanovenia článku 46 Prevádzkového poriadku CDCP SR. 
8.3. Člen sa na základe príkazu na registráciu prevodu zaknihovaného cenného papiera zaväzuje 

uskutočniť registráciu prevodu zaknihovaného cenného papiera, a to vykonaním zápisu v 
zákonom ustanovenej evidencii cenných papierov, na ťarchu účtu majiteľa (ak je Majiteľ účtu 
prevodca) alebo v prospech účtu majiteľa (ak je Majiteľ účtu nadobúdateľ). 

8.4. Člen na základe príkazu na registráciu prechodu zaknihovaného cenného papiera zaregistruje 
zmenu majiteľa zaknihovaného cenného papiera, ku ktorej dochádza prechodom cenného 
papiera podľa § 18 ods. 1 zákona o cenných papieroch v prospech alebo na ťarchu účtu majiteľa, 
vždy ku dňu tohto prechodu. 

8.5. Člen zaregistruje pozastavenie práva nakladať na základe príkazu na registráciu pozastavenia 
práva nakladať. 

8.6. Člen bude zabezpečovať zúčtovanie a vyrovnanie obchodov v CDCP SR uskutočnených 
Majiteľom účtu na burze cenných papierov alebo mimo burzy cenných papierov, na základô 
zmluvy s obchodníkom s cennými papiermi, ktorý tieto obchody realizoval. 

8.7. Člen bude zabezpečovať pre Majiteľa účtu aj všetky ostatné činnosti vyplývajúce z členstva v 
CDCP SR. 

9. DOBA TRVANIA ZMLUVY 
9.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poslednou zo zmluvných strán a účinnosť dňom, 

kedy Člen zriadi Majiteľovi účtu jeho účet majiteľa. V prípade, ak je už účet majiteľa zriadený a 
vedený, účinnosť nadobúda Zmluva súčasne s nadobudnutím jej platnosti. 

9.2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Pre zánik zmluvy platí ustanovenie článku 6.4. Zmluvy. 

10. CENA SLUŽIEB 
10.1. Majiteľ účtu je povinný platiť Členovi za služby vykonávané podľa tejto Zmluvy ceny, ktoré sú 

stanovené v Cenníku služieb, s ktorým bol Majiteľ účtu oboznámený pred podpisom tejto Zmluvy. 
Cenník služieb (aktuálne znenie) je pre obidve zmluvné strany záväzný. 

10.2. Aktuálne znenie Cenníka služieb Člena sa nachádza na internetovej stránke Člena 
www.rmsmarket.sk. Člen je oprávnený meniť znenie Cenníka služieb jednostranne, pričom každá 
zmena Cenníka služieb nadobúda účinnosť dňom jej zverejnenia na internetovej stránke 
www.rmsmarket.sk. Člen je oprávnený zmeniť svoj Cenník služieb aj vtedy, ak dôjde k zmene 
cien tretích strán (napr. centrálny depozitár cenných papierov, burza cenných papierov a pod.). 

10.3. Cenu je Majiteľ účtu povinný zaplatiť Členovi najneskôr v deň, v ktorý Majiteľ účtu podá Členovi 
žiadosť na vykonanie služby podľa tejto Zmluvy : 

a) v hotovosti do pokladne Člena, pričom Člen je povinný o tom vystaviť Majiteľovi účtu potvrdenie, 
b) prevodom alebo vkladom na bankový účet Člena, č.ú: 255022893/7500, pričom majiteľ účtu je 

povinný uviesť variabilný aj špecifický symbol totožný so svojim rodným číslom (bez lomítka) 
resp. so svojim IČO-m a cena sa považuje za uhradenú po pripísaní peňažných prostriedkov v 
prospech účtu Člena. 

c) na základe faktúry vystavenej Členom, a to prevodom alebo vkladom na bankový účet Člena 
určený vo faktúre. Lehota splatnosti faktúry je 7 (sedem) dní odo dňa jej vystavenia, pokiaľ vo 
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faktúre nie je uvedené inak. Zmluvné strany sa dohodli, že Člen bude zasielať faktúry Majiteľovi 
účtu prednostne elektronickou formou (e-mailom), pričom Člen je oprávnený doručiť faktúru aj 
iným spôsobom (napr. osobne, poštou a pod.). Majiteľ účtu podpisom tejto Zmluvy vyslovuje svoj 
súhlas so zasielaním faktúr elektronickou formou (e-mailom). 

10.4. Popri cene je majiteľ účtu povinný zaplatiť Členovi všetky ceny účtované CDCP SR. Výšku cien 
účtovaných CDCP SR je Člen povinný oznámiť Majiteľovi účtu pri podaní žiadosti na vykonanie 
služby podľa tejto Zmluvy. Ceny účtované CDCP SR je Majiteľ účtu povinný uhradiť Členovi 
spôsobom uvedeným bode 10.3. Zmluvy. 

10.5. K cenám plateným Majiteľom účtu bude Člen účtovať DPH. 
10.6. Člen vykoná službu pre Majiteľa účtu až vtedy, keď Majiteľ účtu zaplatí Členovi cenu služieb 

(podľa bodu 10.1. Zmluvy) a cenu účtovanú CDCP SR (podľa bodu 10.4. Zmluvy). 

11. ZODPOVEDNOSTNÉ VZŤAHY 
11.1. Ak je to podľa uváženia Člena potrebné z dôvodu nezaplatenia cien za služby vykonané Členom 

podľa tejto Zmluvy, môže Člen predať akékoľvek alebo všetky cenné papiere vedené na účte 
Majiteľa účtu, a z predaja cenných papierov uspokojiť svoju pohľadávku v plnej výške. Člen tak 
učiní po tom, čo Majiteľ účtu neuhradil svoj záväzok voči Členovi vyplývajúci z neuhradených cien 
za služby vykonané podľa tejto Zmluvy, a to ani v lehote určenej v písomnej výzve Člena 
adresovanej Majiteľovi účtu. 

11.2. Člen a Majiteľ účtu sa zaväzujú postupovať pri poskytovaní jednotlivých služieb podľa tejto Zmluvy 
výlučne v súlade so zákonom o cenných papieroch a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, ako aj v súlade s Prevádzkovým poriadkom CDCP SR. Každá zo zmluvných strán 
nesie zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením svojich povinností. 

11.3. V prípade, ak Majiteľ účtu poruší niektoré ustanovenie tejto Zmluvy alebo poruší všeobecne 
záväzný právny predpis Slovenskej republiky, je v plnom rozsahu zodpovedný za škodu, ktorú 
týmto spôsobil. 

11.4. Majiteľ účtu zodpovedá za škodu spôsobenú Členovi, CDCP SR alebo akýmkoľvek iným osobám, 
spôsobenú porušením, nesprávnym plnením alebo neplnením svojich povinností stanovených 
Zmluvou, Prevádzkovým poriadkom CDCP SR alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky. 

11.5. Majiteľ účtu zodpovedá za škodu spôsobenú Členovi, CDCP SR alebo akýmkoľvek iným osobám, 
ktorá vznikne v dôsledku toho, že iný subjekt konal neoprávnene v mene Majiteľa účtu, pričom 
Majiteľ účtu o takomto neoprávnenom konaní vedel alebo musel vedieť. 

11.6. Majiteľ účtu v plnej miere zodpovedá za nemožnosť realizovania svojej žiadosti alebo príkazu na 
vykonanie služby podľa tejto Zmluvy, z dôvodu uvedenia chybných, neúplných alebo nepravdivých 
údajov Majiteľom účtu (resp. splnomocnencom Majiteľa účtu) vo svojej žiadosti alebo príkaze. 
Člen v takomto prípade nenesie žiadnu zodpovednosť za realizáciu služieb na základe chybných, 
neúplných alebo nepravdivých údajov uvedených Majiteľom účtu (resp. splnomocnencom Majiteľa 
účtu) vo svojej žiadosti alebo príkaze. 

11.7. Člen nenesie zodpovednosť za škodu, ušlý zisk a ďalšie prípadné straty spôsobené nečinnosťou, 
nezrovnalosťou v evidencii, zlyhaním alebo chybou CDCP SR, ani za nemožnosť realizovania 
žiadosti Majiteľa účtu z dôvodu jej odmietnutia zo strany CDCP SR. 

11.8. Člen nenesie zodpovednosť za škodu alebo akúkoľvek inú ujmu, ktorá môže Majiteľovi účtu 
vzniknúť najmä z nasledujúcich dôvodov: 

a) nekvalitná funkčnosť resp. nefunkčnosť softwarového a hardwarového či systémového vybavenia 
na strane CDCP SR, 

b) prerušenie, nedostupnosť, či nefunkčnosť internetového pripojenia s CDCP SR, 
c) nedostatky pri prenose dát od Člena k CDCP SR a späť. 

12. KONANIE MAJITEĽA ÚČTU A OPRÁVNENIA TRETÍCH OSÔB KONAŤ V MENE 
MAJITEĽA ÚČTU 

12.1. Majiteľ účtu uskutočňuje všetky úkony vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Členovi samostatne, pokiaľ 
je Majiteľ účtu právnická osoba, koná prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu v súlade s 
výpisom z obchodného registra, nie staršieho ako 3 mesiace. 

12.2. Majiteľ účtu môže uskutočňovať jednotlivé úkony vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Členovi 
prostredníctvom tretej osoby (splnomocnenca), ktorej udelil plnomocenstvo. Splnomocnenec 
môže v mene Majiteľa účtu uskutočňovať tie úkony, na ktoré mu Majiteľ účtu udelil 
plnomocenstvo. Podpis Majiteľa účtu na plnomocenstve musí byť úradne overený. 



13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
13.1. Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na riešenie akýchkoľvek sporov, ktoré 

môžu vzniknúť medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, 
vrátane akýchkoľvek sporov ohľadom jej existencie, výkladu, platnosti alebo ukončenia platnosti, 
je príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky. 

13.2. Akékoľvek zmeny a doplnky Zmluvy sa môžu uskutočniť len po vzájomnej dohode zmluvných 
strán, formou písomných očíslovaných dodatkov. Cenník služieb je Člen oprávnený meniť 
jednostranne. 

13.3. Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) rovnopisoch, pričom každá zo strán obdrží 1 (jedno) 
vyhotovenie. 

13.4. Majiteľ účtu podpisom tejto Zmluvy udeľuje Členovi súhlas s poskytovaním všetkých a 
akýchkoľvek informácií na trvanlivom médiu, ktorým je internetová stránka Člena 
www.rmsmarket.sk. Majiteľ účtu podpisom tejto Zmluvy udeľuje Členovi výslovný súhlas s 
prednostným poskytovaním všetkých a akýchkoľvek informácií elektronickou poštou 
(prostredníctvom e-mailovej komunikácie), pretože je to najvhodnejšie vzhľadom na súvislosti, za 
ktorých sa uskutočňuje obchodný vzťah medzi zmluvnými stranami. Majiteľ účtu podpisom, tejto 
Zmluvy odovzdal Členovi svoju e-mailovú adresu. 

13.5. V prípade, ak sa Člen stane členom iného centrálneho depozitára cenných papierov, než je CDCP 
SR (ďalej len „iný CDCP") a dôjde k presunu Klientskeho účtu člena (§ 106 zákona o cenných 
papieroch) k inému CDCP, ustanovenia tejto Zmluvy ostávajú v celom rozsahu v platnosti a všade 
tam, kde sa pojednáva o CDCP SR, bude sa mať za to, že sa jedná o iný CDCP. Toto 
ustanovenie nadobudne účinnosť až dňom, keď nastanú skutočnosti uvedené v predchádzajúcej 
vete tohto bodu Zmluvy. 

13.6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom 
vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje 
podpisy. 

13.7. Okamihom nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy sa zrušuje doterajšia Zmluva o zriadení a vedení 
účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov a o poskytovaní ďalších súvisiacich služieb, ktorú 
medzi sebou Člen a Majiteľ účtu uzavreli. Účet majiteľa zriadený na základe Zmluvy podľá 
predchádzajúcej vety ostáva zriadený a vedený bez akejkoľvek zmeny, rovnako tak aj všetky 
existujúce vzájomné pohľadávky a záväzky, vyplývajúce zo zrušenej zmluvy, ostávajú v plnom 
rozsahu zachované a spravujú sa ustanoveniami tejto Zmluvy. Toto ustanovenie Zmluvy sa 
nepoužije pre prípady, ak medzi Členom a Majiteľom účtu nebola doposiaľ uzavretá žiadna 
Zmluva o zriadení a vedení účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov a o poskytovaní 
ďalších súvisiacich služieb. 

Bratislava (centrála), dňa : 15.6.2015 
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