
 

Rámcová zmluva o poskytovaní Služieb 

(ďalej „Zmluva“) 

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 Malé Straciny                  

Adresa sídla: Malé Straciny 86, 990 01 Veľký Krtíš 

IČO: 17061750 

Zastúpená:  

Meno, priezvisko, titul, funkcia: Tatiana Káššayová, starosta        

(ďalej „Klient“) 

 

I. Predmet Zmluvy 

1.   Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností Banky a Klienta pri poskytovaní Služieb: 

a)   obstarávanie kúpy alebo predaja CP, 

b)   zriadenie a vedenie Účtu majiteľa CP, 

c)   prijatie a postúpenie Pokynu týkajúceho sa investovania do podielových fondov, 

d)   Služby Člena vrátane zabezpečenia vykonania služieb Centrálneho depozitára, 

e)   správa zahraničných CP. 

II. Poskytovanie Služieb 

1.   Banka ako komisionár na základe Pokynu na obstaranie kúpy alebo predaja CP zariadi vo vlastnom mene a na 
účet Klienta obstaranie kúpy alebo predaja CP, alebo uskutoční činnosť na dosiahnutie tohto výsledku a Klient 
ako komitent zaplatí Banke Poplatok. 

2.   Ak Banka príjme Pokyn týkajúci sa investovania do podielových fondov, postúpi ho na vykonanie do 
správcovskej spoločnosti alebo na iné príslušné miesto výkonu. Klient zaplatí Banke za poskytnutie tejto Služby 
Poplatok. 

3.   Ak Klient nemá zriadený Účet majiteľa CP, žiada Banku o zriadenie a vedenie Účtu majiteľa CP. 

4.   Banka ako Člen poskytne Klientovi, ktorému vedie Účet majiteľa CP, Služby Člena a zabezpečí vykonanie 
služieb Centrálneho depozitára podľa POP a Prevádzkového poriadku. Banka bude vykonávať správu 
zahraničných CP, ktoré obstarala pre Klienta na základe Pokynu na obstaranie kúpy CP, alebo ktoré jej zveril 
Klient na základe Pokynu na prijatie CP do správy. 

5.   Banka ako správca bude po dobu trvania správy zahraničných CP uskutočňovať právne úkony, ktoré sú 
potrebné na výkon a zachovanie práv spojených so zahraničnými CP v rozsahu podľa POP a Klient ako ich 
majiteľ zaplatí Banke Poplatok. 

III. Záverečné ustanovenia 

1.   Súčasťou Zmluvy sú: 

a)   Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a. s., s účinnosťou od 1. 1. 2015 (ďalej „VOP“), 

b)   Produktové obchodné podmienky pre investičné služby 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. 

2.   Súčasti Zmluvy sú prístupné na Obchodnom mieste a na www.slsp.sk. 

3.   Banka odovzdáva Klientovi súčasti Zmluvy elektronicky prostredníctvom elektronickej služby Internetbanking 
alebo na elektronickú adresu Klienta evidovanú Bankou. Na požiadanie Banka poskytuje Klientovi súčasti Zmluvy 
v listinnej podobe. 
 
 
 
 
 
 



 

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

5.   Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 

 

………………………… dňa ……………….. 
 

Slovenská sporiteľňa, a. s.  Klient 
 

   

Bc. Branislav Slivka 
Senior Relationship manager 

 

 Tatiana Káššayová 
starosta  

   

Ing. Eva Petrániová 
Senior Relationship manager 

  

   

 

 


