Zmluva o vklade hotovosti v zaplombovaných obaloch klientov VÚB, a. s.
(ďalej len „Zmluva“)
uzatvorená medzi zmluvnými stranami:
Všeobecná úverová banka, a. s.
sídlo:
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
Obchodný register:
Okresný súd Bratislava I
Oddiel:
Sa, Vložka číslo: 341/B
IČO:
31 320 155
IČD:
SK7020000207
DIČ:
2020411811
Konajúca prostredníctvom:
(titul, meno a priezvisko)
Ing. František Varga
(funkcia)
riaditeľ Firemné obchodné centrum Prešov
a
(titul, meno, priezvisko)
Ing. Radovan Kraviar
(funkcia)
manažér klientskych vzťahov senior
(ďalej len „ Banka“)
a
Názov/ Obchodné
meno
Sídlo/Miesto
podnikania
Zápis:

Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice

Okresný súd Prešov, zapísaný: dňa 01.01.1996, Oddiel:
Sa, Vložka: 253/P
IČO:
31718922
IČ DPH:
SK2020523868
DIČ:
2020523868
E-mailová adresa:
dpmp@dpmp.sk
Konajúci/a prostredníctvom:
Ing. Martin Jaš
predseda predstavenstva
a
Ing. Matúš Murajda
člen predstavenstva
(ďalej len „Klient“ a pre spoločné označenie Banka a Klient ďalej len „zmluvné strany“)

I. Predmet Zmluvy
Predmetom Zmluvy je poskytovanie Služby Vkladu Klientovi Bankou a úprava súvisiacich práv a povinností
zmluvných strán.
II. Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Banka sa zaväzuje poskytovať Klientovi Službu Vkladu, za podmienok uvedených v Zmluve a v Špeciálnych
obchodných podmienkach VÚB, a. s. pre vklady realizované prostredníctvom zaplombovaných obalov (ďalej
len „Podmienky“).
2. Klient sa zaväzuje realizovať Vklad v bankovkách a minciach v mene euro, formou ich zloženia
v Zaplombovanom obale na Obchodnom mieste a/alebo v Organizačnej jednotke Dodávateľa uvedenej
v Prílohe č. 1., v súlade s podmienkami poskytovania Služby Vkladu uvedenými v Zmluve a v Podmienkach.
3. Klient sa zaväzuje realizovať Vklad na Účet: SK70 0200 0000 0000 0370 4572
4. Klient sa zaväzuje zaplatiť Banke za poskytovanú Službu Vkladu nasledovné poplatky: Vklad hotovosti na
bežné účty – mince: fixný poplatok 1.000,- EUR mesačne
5. Klient súhlasí s tým, že poplatky uvedené v bode 4. tohto článku Zmluvy je Banka oprávnená zúčtovať
z Účtu/Účtov Klienta, uvedeného/ých v bode 3. tohto článku Zmluvy. Klient tiež súhlasí so zúčtovaním
finančných prostriedkov z Účtu/ov uvedeného/ých v predchádzajúcej vete aj v prípadoch uvedených
v Podmienkach.

6. Klient vyhlasuje, že všetky finančné prostriedky vkladané prostredníctvom Zaplombovaného obalu na Účet
sú jeho vlastníctvom a Vklad týchto finančných prostriedkov vykonáva na vlastný účet. Klient tiež vyhlasuje, že
všetky vkladané finančné prostriedky predstavujú tržby z jeho podnikateľskej činnosti : mestská hromadná
preprava.
III. Trvanie Zmluvy a zánik Zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Zmluvné strany sú oprávnené Zmluvu vypovedať aj bez uvedenia dôvodu nasledovne:
a) Banka v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom bola výpoveď Klientovi doručená,
b) Klient s účinnosťou dňom doručenia výpovede Banke.
3. Zmluva môže byť ukončená aj vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán.
4. Pri podstatnom porušení podmienok uvedených v Zmluve a/alebo v Podmienkach sú Banka aj Klient
oprávnení odstúpiť od Zmluvy s účinnosťou dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
5. Zánik Zmluvy nemá vplyv na zaplatenie poplatkov uvedených v Zmluve.
IV. Záverečné ustanovenia Zmluvy
1. Časť obsahu Zmluvy je určená nižšie uvedenými prílohami a Podmienkami, ktoré tvoria súčasť Zmluvy.
Klient podpisom Zmluvy vyhlasuje, že sa s Podmienkami oboznámil, porozumel im a súhlasí s ich obsahom.
Podpisom Zmluvy Klient súhlasí so zaslaním Podmienok elektronickými prostriedkami, a to na e-mailovú
adresu Klienta uvedenú v záhlaví Zmluvy alebo prostredníctvom osobitnej služby Biznis zóna, v prípade, ak ju
má Klient zriadenú.
2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami,
s výnimkou , zmeny Príloh a Podmienok, a to spôsobom uvedeným v Podmienkach.
3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzatvorenia oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňa 1. 8. 2022. V
prípade, ak je Klient povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), Zmluva nadobúda platnosť dňom jej
uzatvorenia zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Podpisom zmluvných
strán na Zmluve sa rozumie:
a) vlastnoručný podpis, v prípade jej uzatvorenia v listinnej podobe
b) kvalifikovaný elektronický podpis, v prípade jej uzatvorenia prostredníctvom elektronických prostriedkov.
5. Nadobudnutím účinnosti Zmluvy zaniká Zmluva o vklade hotovosti v zaplombovaných obaloch uzatvorená
medzi zmluvnými stranami dňa 30. 11. 2012

Prílohy:
Príloha č. 1 Špecifikácia subjektov, ich organizačných zložiek a popisu Obalu pre realizáciu Služby
Príloha č. 2 Zoznam kontaktných osôb pre realizáciu Vkladu v Obale
Príloha č. 3 Zoznam vozidiel a osôb Klienta/Prepravcu oprávnených na vjazd a vstup do chránených priestorov
Obchodného miesta / Organizačnej jednotky Dodávateľa

Banka:

Klient:

V Prešove, dňa............................

V Ľuboticiach, dňa..........................

......................................................................
Ing. František Varga, riaditeľ FOC Prešov

....................................................................
Ing. Martin Jaš, predseda predstavenstva

......................................................................
Ing. Radovan Kraviar, MKV senior

....................................................................
Ing. Matúš Murajda, člen predstavenstva

