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Zmluva o účte - Privatbanka Invest Konto 
 

 
Obchodné meno: Privatbanka, a. s. 
Sídlo: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, www.privatbanka.sk 
IČO: 31 634 419 
IČ DPH:  SK2020461905 
Registrácia: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel 

Sa, Vložka č.: 3714/B, držiteľ bankového povolenia na základe 
rozhodnutia NBS č. OPK-3774/2008 z 24.4.2008 

Obchodné miesto: Regionálne investičné centrum Žilina, Mariánske nam. 2, 010 01 
Žilina 

Tel. číslo/Fax/e-mail:  /  / zilina@privatbanka.sk 
V jej mene: Ing. Marcel Páťal - bankový poradca a Ing. Beáta Juritková - asistent 

pre podporu predaja regionálnej siete 
(ďalej len „Banka“) 

a  
Obchodné meno:  Obec Nededza 
Sídlo:  Hlavná  1/1, 013 02 Nededza 
IČO:  00 321 516 
IČ DPH:   
Registrácia:  Štatistický úrad SR - Krajská správa v Žiline 
Korešpondenčná adresa:   
Tel. číslo/Fax/e-mail:   /  /  
V jej mene:  PhDr. Peter Vajda - starosta, trvale bytom Záhradná  211/15, 013 02 

Nededza, Rodné číslo 630423/6884, Občiansky preukaz č. EU 
021810 

(ďalej len „Klient“) 
 
uzatvárajú podľa § 708 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov a  zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o platobných službách“) Zmluvu o účte Privatbanka Invest 
Konto (ďalej len „Zmluva“).  

 
Článok I 

Predmet zmluvy 
 

Predmetom zmluvy je zriadenie a vedenie bežného účtu Privatbanka Invest Konto (ďalej len „účet“) 
pre Klienta a poskytovanie služieb súvisiacich s vyporiadaním investičných obchodov medzi 
Bankou a Klientom na základe osobitných zmlúv uzatvorených medzi Bankou a Klientom 
(napr.Investičnej zmluvy) a poskytovanie produktov a služieb podľa výberu Klienta vrátane 
poskytovania platobných služieb v zmysle platných Všeobecných obchodných podmienok 
Privatbanky, a.s. (ďalej aj „VOP“) a platného Sadzobníka poplatkov Privatbanky, a.s. (ďalej aj 
„Sadzobník“), ktoré určujú časť obsahu tejto zmluvy a sú zverejnené na internetovej stránke 
www.privatbanka.sk. 
 

Článok II 
Zriadenie a vedenie účtu  

 
1. Banka zriaďuje Klientovi účet ku dňu podpisu tejto zmluvy.  Účet sa zriaďuje na dobu neurčitú.   
2. Účet má kreditný charakter.  
3. Náležitosti bežného účtu: 

 mena účtu: EUR 

 číslo účtu v tvare IBAN:  SK28 8120 0001 2300 0014 0927 
4. Banka a Klient sa dohodli podľa § 98 zákona o platobných službách, že ustanovenia  § 3 ods. 

3 a 4, § 6, § 8 ods. 3, § 10, § 12 až 14, § 22, § 22a a 31 až 44 okrem § 44 ods. 2 a 3 a § 98 

http://www.privatbanka.sk/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/492/20190601#paragraf-3.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/492/20190601#paragraf-3.odsek-3
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https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/492/20190601#paragraf-6
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ods. 2 zákona  o platobných službách sa v celom rozsahu neuplatňujú. Zmluvné strany podľa 
tohto bodu Zmluvy si môžu písomne dohodnúť aj inú lehotu, než je lehota vymedzená v § 9 
zákona o platobných službách. Banka sa nemôže odchyľovať na úkor Klienta od ustanovení 
zákona o platobných službách. Banka však môže poskytnúť používateľom platobných služieb 
priaznivejšie podmienky.  

5. Banka a Klient sa ďalej v zmysle § 98 ods. 1 zákona o platobných službách dohodli, že Banka 
poskytuje alebo sprístupňuje Klientovi informácie podľa § 40 ods. 1 a § 41 ods. 1 zákona 
o platobných službách (ďalej len „Výpis z účtu“) pravidelne raz mesačne spôsobom, ktorý 
umožňuje klientovi ukladať a reprodukovať nezmenené informácie a v súlade s platným 
Sadzobníkom poplatkov (voľbu označte krížikom): 

 a)  elektronicky do Internet bankingu alebo 
 b)  osobne v listinnej podobe alebo  
 c)   poštou v listinnej podobe na adresu:      . 
6. Banka a Klient sa dohodli, že Banka môže účtovať poplatky v súlade s platným Sadzobníkom 

za dodatočné alebo častejšie poskytovanie Výpisu z účtu, ako bolo dohodnuté v tejto Zmluve, 
alebo za zasielanie Výpisu z účtu inými komunikačnými prostriedkami, aké boli dohodnuté 
v tejto Zmluve, ak o ne Klient požiada. 

 

Článok III 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Banka zaťaží účet Klienta poplatkami súvisiacimi so zriadením a vedením účtu a 

poskytovaním ostatných produktov a služieb k účtu v zmysle Sadzobníka, platného v čase 
spoplatňovaného úkonu.  

2. Zostatok účtu je úročený úrokovou sadzbou Banky, ktorá je zverejnená  na obchodných 
miestach a na internetovej stránke www.privatbanka.sk. Úroky sa účtujú mesačne a pri 
ukončení zmluvy.  

3. Vklad prijatý v zmysle tejto zmluvy je chránený v rozsahu a za podmienok podľa zákona č. 
118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

4. Klient svojím podpisom potvrdzuje, že mu bola v zmysle § 12 ods. 4 písm. f) zákona                
č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pred 
uzatvorením zmluvy poskytnutá informácia o ochrane vkladov prostredníctvom Informačného 
formulára vkladateľa.  

5. Počas platnosti tejto zmluvy alebo po ukončení platnosti tejto zmluvy bude časť finančných 
prostriedkov alebo zostatok účtu prevedený na bankový účet Klienta (bankové spojenie) 
     .  

6. Klient nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Banky postúpiť na tretiu 
osobu svoju pohľadávku voči Banke alebo inak s ňou nakladať. Klient nie je oprávnený zriadiť 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu Banky záložné právo k pohľadávke Klienta voči 
Banke. 

7. Klient súhlasí, že Banka bude spracovávať jeho osobné údaje za účelom zriadenia účtu 
a poskytovania ďalších Klientom požadovaných služieb v zmysle platnej legislatívy. Klient 
vyhlasuje, že  
a)  je  nie je osobou s osobitným vzťahom k banke v zmysle § 35 ods. 4 zákona č. 

483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov (skutočný stav označte krížikom), 
b)  je  nie je politicky exponovanou osobou alebo osobou blízkou k tejto osobe v zmysle 

§ 6 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti 
a o ochrane pred financovaním terorizmu a zároveň sa zaväzuje, že bude Banku 
informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré budú mať vplyv na obsah tohto vyhlásenia 
(skutočný stav označte krížikom), 

c) finančné prostriedky, ktoré použije na vykonanie obchodu, alebo obchodov, sú v jeho 
vlastníctve a obchod alebo obchody vykonáva na svoj účet, v opačnom prípade je klient 
povinný uviesť identifikačné údaje fyzickej alebo právnickej osoby v zmysle VOP, ktorej 
vlastníctvom sú prostriedky a na ktorej účet je obchod vykonávaný, a odovzdať Banke 
písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej finančných prostriedkov na vykonávaný 
obchod a na vykonanie tohto obchodu na jej účet.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/492/20190601#paragraf-98.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/492/20190601#paragraf-9
http://www.privatbanka.sk/
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Záverečné ustanovenia 

1. Súčasťou tejto Zmluvy je Podpisový vzor a tiež dokumenty, na základe ktorých sú klientovi 
poskytované produkty a služby, ktoré si zároveň zvolil k účtu. 

2. Majiteľ účtu určí v Podpisovom vzore, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy, osoby 
oprávnené disponovať s finančnými prostriedkami a účtom v rozsahu oprávnenia stanoveného 
Majiteľom účtu. 

3. Túto Zmluvu je Majiteľ účtu oprávnený vypovedať v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá 
začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.  

4. Banka je oprávnená túto Zmluvu vypovedať v dvojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začne 
plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 
doručená druhej zmluvnej strane.  

5. Banka si vyhradzuje právo na zmenu tejto Zmluvy. O každej zmene tejto Zmluvy banka  
informuje Klienta podľa § 32 ods.1 zákona o platobných službách spôsobom podľa § 38 ods. 2 
zákona o platobných službách a podľa príslušného ustanovenia VOP, a to najneskôr dva 
mesiace pred navrhovaným dňom účinnosti týchto zmien v listinnej podobe alebo v 
elektronickej podobe do Internet bankingu alebo do schránky elektronickej pošty klienta. 
Informácie v rozsahu podľa § 31 ods. 5 zákona o platobných službách a uvedené v 
príslušnom ustanovaní VOP, banka sprístupní na svojom webovom sídle www.privatbanka.sk 
v elektronickej podobe a v listinnej podobe v prevádzkových priestoroch svojich obchodných 
miest. Na žiadosť Klienta banka poskytne bezplatne tieto informácie v listinnej podobe alebo v 
elektronickej podobe do Internet bankingu alebo do schránky elektronickej pošty klienta. Ak 
Klient neoznámi banke pred navrhovaným dňom nadobudnutia účinnosti zmien, že zmeny 
podľa tohto bodu Zmluvy a príslušného ustanovenia VOP neprijíma, platí, že tieto zmeny 
prijal. Ak Klienta nesúhlasí so zmenami podľa tohto bodu Zmluvy a príslušného ustanovenia 
VOP, má právo na okamžité ukončenie rámcovej zmluvy bez poplatkov pred navrhovaným 
dňom účinnosti týchto zmien.  

6. Stratou účinnosti tejto Zmluvy, automaticky strácajú platnosť a účinnosť ďalšie zmluvy 
o poskytovaní služieb, resp. ich niektoré ustanovenia, ktoré sú akcesoricky naviazané na túto 
Zmluvu. 

7. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 

8. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými 
dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

9. Postup podania reklamácií je upravený VOP a Reklamačným poriadkom Privatbanky, a.s. 

10. Právne pomery v Zmluve výslovne neupravené sa spravujú VOP a Sadzobníkom. Ak ani tieto 
neupravujú niektoré právne pomery, spravujú sa príslušnými ustanoveniami všeobecne 
záväzných právnych predpisov. Banka si vyhradzuje právo meniť VOP a Sadzobník a o 
uskutočnených zmenách Klienta informovať prostredníctvom oznámenia na obchodných 
miestach Banky a na internetovej stránke www.privatbanka.sk. 

11. Klient svojím podpisom vyhlasuje, že sa oboznámil a súhlasí s obsahom Zmluvy, VOP a 
platným Sadzobníkom a vyhlasuje, že všetky údaje týkajúce sa Klienta uvedené v tejto Zmluve 
sú pravdivé.  

12. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jeden.  

13. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a ten predstavuje ich 
slobodnú a vážnu vôľu, zbavenú akéhokoľvek omylu, na znak čoho ju zmluvné strany 
vlastnoručne podpísali. 

 

V Žiline  dňa  16.03.2020 V Žiline  dňa  16.03.2020 

 

 
Obec Nededza 

 
 
 

PhDr. Peter Vajda 
starosta 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/492/20190601#paragraf-38.odsek-2
http://www.privatbanka.sk/
http://www.privatbanka.sk/
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Privatbanka, a.s. 

 
 
 

Ing. Marcel Páťal 
bankový poradca 

 
 
 

Ing. Beáta Juritková 
asistent pre podporu predaja regionálnej 

siete 


