
Zmluva o Elektronickej službe MULTICASH 
(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: Mesto Senec 
Adresa sídla: Mierové nám. 8, 903 01 Senec 
IČO: 00305065 
Zastúpená: 
Meno, priezvisko, titul, funkcia: Karol Kvál, Ing., primátor mesta 
(ďalej „Klient") 

I. Základné podmienky 

1. Predmetom Zmluvy je zriadenie Elektronickej služby MultiCash k Účtu a jej využívanie Klientom za 
podmienok a spôsobom dohodnutým v Zmluve. 

2. Banka poskytne Klientovi čiastočné programové vybavenie MultiCash, ktorá zabezpečí riadne fungovanie 
už existujúceho programu MultiCash používaného Klientom. 
Banka nezodpovedá za programové vybavenie MultiCash, ktoré nieje poskytnuté Bankou. 

II. Záverečné ustanovenia 

1. Klient vyhlasuje, že sa oboznámil so súčasťami Zmluvy, ktorými sú: 
a) Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a. s., súčinnosťou 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. Súčasti Zmluvy okrem jej príloh sú prístupné na Obchodnom mieste a na internetovej stránke 
www.slsp.sk. 

3. Banka odovzdáva Klientovi prílohy Zmluvy v listinnej podobe a ostatné jej súčasti elektronicky 
prostredníctvom služby Internetbanking alebo na elektronickú adresu Klienta evidovanú Bankou. Na 
požiadanie Klienta mu Banka poskytne elektronicky odovzdané súčasti Zmluvy aj v listinnej podobe. 

4. Všetky právne vzťahy vyslovene neupravené v Zmluve sa budú riadiť POP, VOP, Obchodným 
zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi, a to v tomto poradí. 

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

6. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 
7. 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. 

8. Súčasťou Zmluvy sú aj prílohy: 
a) Príloha č. 1 Žiadosť o zavedenie/zmenu kontaktných osôb, Účtov, skupín Oprávnených osôb, tried 

podpisu a definovanie podmienok pri využívaní MultiCash. 

http://www.slsp.sk


b) Príloha č. 2 Protokol o inštalácii a prevzatí programového vybavenia, 

V Bratislave dňa V Senci dňa 

Slovenská snoriteľňa. a. s. Klient 



J D V E N S K Á S 
i PO R I T E II Ň A 

Príloha č. 1 
k Zmluve o Elektronickej službe MULTICASH 

Žiadosť o zavedenie kontaktných osôb, Účtov Klienta, Oprávnených osôb, 
tried podpisu a definovanie podmienok pri využívaní Multicash 

1. Kontaktné osoby Klienta 
Meno, priezvisko, titul Číslo telefónu FAX / e-mail 

Karol Kvál, Ing. 

Jarmila Répássyová, Ing. 0903 285 565 repassyovaj@senec.sk 

2. Zoznam účtov/Účtov Klienta, ku ktorým Klient požaduje zriadenie Multicash a definovanie podmienok 
využívania Multicash Klientom: 

Por. 
Č. 

Číslo Učtu v tvare IBAN Názov Učtu Mena 
Účtu 

1. SK30 0900 0000 0050 2432 3886 MESTO Senec EUR 

2. SK40 0900 0000 0050 7016 425 MESTO Senec EUR 

3. Podpisový vzor: Zoznam skupín Oprávnených osôb a definovanie podmienok využívania Multicash 
Oprávnenými osobami 
3.1 Ja, dolupodpísaný Klient, týmto splnomocňujem nižšie uvedenú Oprávnenú osobu na nakladanie 

s prostriedkami na Účte uvedených v tabuľke nižšie, ktorých som majiteľom, v rozsahu a za 
podmienok stanovených v tabuľke nižšie. 

3.2 Beriem na vedomie, že pri zadávaní Príkazov je každá Oprávnená osoba povinná dodržiavať nižšie 
uvedené Limity a triedy podpisu. 

3.3 Beriem na vedomie a súhlasím stým, že v prípade, ak pri zadávaní Príkazu konajú v zmysle 
stanovených tried podpisu viaceré Oprávnené osoby spoločne, sú tieto Oprávnené osoby povinné pri 
zadávaní takéhoto Príkazu dodržať Limity tej z konajúcich Oprávnených osôb, ktoré sú v čase 
zadávania príslušného Príkazu najnižšie. 

3.4 Taktiež vyhlasujem, že beriem na vedomie a súhlasím s tým, že uvedené denné Limity sa vzťahujú na 
jednu inštaláciu Multicash. Ak používam dve alebo viac inštalácii, denný limit uvedený v tabuľke 
nižšie, je platný pre každú inštaláciu samostatne, t.j. z každej inštalácie môže príslušná Oprávnená 
osoba z príslušného Účtu doručiť Banke Príkazy maximálne vo výške denného Limitu. 

3.5 Zároveň týmto splnomocňujem nižšie uvedenú Oprávnenú osobu, aby v mojom mene vykonávali 
nasledovné právne úkony, a to každá Oprávnená osoba samostatne: 
a) odovzdanie verejného kľúča Elektronického podpisu Oprávnenej osoby, ktorý bude táto Oprávnená 

osoba používať pri využívaní Multicash podľa tejto žiadosti (ďalej „verejný kľúč Elektronického 
podpisu Oprávnenej osoby") Banke, 

b) podpísanie protokolu o odovzdaní a prevzatí verejného kľúča Elektronického podpisu Oprávnenej 
osoby s Bankou, 

c) vykonanie ostatných právnych úkonov súvisiacich s právnymi úkonmi uvedenými v písm. a) a b) 
tohto bodu tejto žiadosti. 

Por. 
číslo Číslo Účtu Oprávnená osoba Trieda 

podpisu 
Limit na 

Elektronický 
podpis 

Denný limit 

1 z 3 
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Í . 0 V E N S K Á 5 
S P O R I T E Ľ Ň A 

5. Zavedenie vykonaná touto žiadosťou nadobúda platnosť a účinnosť Obchodným dňom nasledujúcim po 
dni doručenia tejto žiadosti podpísanej obidvomi zmluvnými stranami, Klientom Banke, najskôr dňom 
účinnosti Zmluvy. 

V Senci dňa 

Slovenská sporiteľňa, a. s. 

Ing. Alena Priehodová 
relationship manager 

Ing. Eduard Demel 
account manager 

Klient 
Mesto Senec 

. Kvál Karol 
primátor mesta 
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Príloha č. 2 
k Zmluve o Elektronickej službe MULTICASH 

Protokol o inštalácii a prevzatí programového vybavenia 
na využívanie služby MultiCash 

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 

Ak fyzická osoba podnikateľ: 

Meno, priezvisko, titul: 
Adresa trvalého pobytu: 
Rodné číslo/dátum narodenia: 

konajúci ako: 
Obchodné meno: 
Miesto podnikania: 
IČO: 
Register: , číslo: 

Ak právnická osoba: 

Obchodné meno/názov: 
Adresa sídla: 
IČO: 
Register: 
Zastúpená: 
Meno, priezvisko, titul, funkcia: 
Meno, priezvisko, titul, funkcia: 
(ďalej „Klient") 

Oprávnené osoby Banky a Klienta sa stretli dňa o hod. v 
za účelom inštalácie a prevzatia programového vybavenia 

na využívanie Elektronickej služby MultiCash v súlade so Zmluvou uzavretej medzi Bankou a Klientom 
dňa 

Oprávnená osoba Banky svojím podpisom na tomto protokole prehlasuje, že osobne nainštalovala a 
preskúšala funkčnosť programového vybavenia na využívanie Multicash a odovzdala ho oprávnenej 
osobe Klienta. 

Oprávnená osoba Klienta svojim podpisom na tomto protokole potvrdzuje, že oprávnená osoba Banky 
nainštalovala programové vybavenie na využívanie Multicash, riadne ho predviedla, preskúšala jeho 
funkčnosť a odovzdala jej ho, vrátane používateľskej príručky. 

Oprávnená osoba Klienta na základe vyššie uvedeného prehlasuje, že nainštalované programové 
vybavenie na využívanie Multicash je v stave spôsobilom na riadne užívanie. 

Protokol po prečítaní na znak súhlasu podpísali. 

V dňa 

Slovenská sporiteľňa, a. s. Klient 
Obchodné meno/názov 

titul, meno, priezvisko, funkcia 


