Mandátna zmluva
(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, 990 01 Malé Straciny
IČO: 17061750
Zastúpená:
Meno, priezvisko, titul, funkcia: Tatiana Káššayová, starosta
(ďalej „Klient“)
I. Základné podmienky
1. Banka zariadi v mene a na účet Klienta za Poplatok nasledujúce záležitosti:
a) podanie príkazu na registráciu prevodu, presunu alebo prechodu všetkých CP z účtu majiteľa CP č.
970200799986 vedeného pre Klienta v evidencii Centrálneho depozitára v prospech Účtu majiteľa CP č.
3205000746-300001660652 vedeného v evidencii Banky ako Člena,
b) podanie žiadosti o zrušenie všetkých účtov majiteľa CP vedených pre Klienta v evidencii Centrálneho
depozitára, na ktorých nie sú evidované údaje o žiadnych CP,
c) a iné úkony, ktoré súvisia s úkonmi uvedenými v písm. a) a b).
2. Klient podpisom Zmluvy splnomocňuje Banku na všetky právne úkony voči Centrálnemu depozitárovi, najmä na
úkony podľa predchádzajúceho bodu, a to na dobu neurčitú.
3. Klient predloží Banke na požiadanie originály alebo úradne overené kópie všetkých dokladov, ktoré sú potrebné
na vykonanie úkonov podľa Zmluvy. Ak Klient nepredloží Banke požadované doklady alebo doklady nie sú
dostatočné, Banka nie je povinná vykonať Zmluvu plniť.
4. Klient berie na vedomie, že splnenie povinností Banky podľa Zmluvy, je závislé na okolnostiach, ktoré Banka
nemôže ovplyvniť a nenesie za ne zodpovednosť. Banka uskutoční úkony uvedené v bode 1 tohto článku
v lehote primeranej na vykonanie takýchto úkonov, najmä vzhľadom na prevádzkové možnosti Centrálneho
depozitára, pracovné postupy Banky, postupy stanovené Centrálnym depozitárom pre takéto činnosti, prípadne
tiež potrebu osobnej prítomnosti Banky pri uskutočňovaní týchto činností a doručenia originálov dokumentov
podpísaných zo strany Klienta Centrálnemu depozitáru.
5. Klient prehlasuje, že neuzavrel a ani neuzavrie zmluvu, ktorej predmetom je poskytovanie služieb povereného
člena v zmysle Prevádzkového poriadku s inou osobou ako s Bankou po dobu vedenia účtu majiteľa CP
v evidencii Centrálneho depozitára.
II. 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
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