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Dodatok k zmluve o účte -  zľava pre organizáciu s PS č.d.: 1
(ďalej len „dodatok")

Príma banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951, IČ DPH: SK2020372541 zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L 
(ďalej len „Primá banka";

Obchodné meno:
IČO:
Sídlo:
Štát:

Zastúpený:
(ďalej len „majiteľ účtu")

Obidve zmluvné strany sa v tomto dodatku dohodli na doplnení resp. zmene zmluvy, na základe ktorej vedie Primá banka účet 
(ďalej len „zmluva"):

číslo účtu________________  kód banky kód meny
1 3773639002 ~| / | 5600 ~] | EUR ~~|
nasledovne:
1. Primá banka sa zaväzuje poskytnúť majiteľovi účtu v závislosti od zvoleného spôsobu poplatkovania bežného účtu:

| x  | 50% zľavu z mesačného poplatku za balík

I ^  percentuálnu zľavu z vybraných poplatkov v zmysle platného Sadzobníka poplatkov - Primá banka Slovensko, a.s.

| x  1100% zľavu z poplatkov pri vzájomných prevodoch medzi prepojenými účtami

2. Výška percentuálnej zľavy a zoznam poplatkov s percentuálnou zľavou v zmysle tohto dodatku sú uvedené v zozname, 
ktorý tvorí súčasť platného Sadzobníka poplatkov - Primá banka Slovensko, a.s. Primá banka má právo meniť zoznam 
určených poplatkov aj percento zľavy.

3. Na účely tohto dodatku sa prepojenými subjektami rozumie obec/mesto a ním zriadená rozpočtová/príspevková 
organizácia. Prepojené účty sú bežné účty oboch prepojených subjektov.

4. V prípade, že majiteľ účtu požiada o zmenu spôsobu poplatkovania účtu, túto zmenu Primá banka vykoná v deň doručenia 
žiadosti o zmenu na účte, najneskôr nasledujúci pracovný deň po jej doručení Primá banke. Zároveň so zmenou spôsobu 
poplatkovania Primá banka vykoná aj zmenu zvýhodnení.

5. Vzájomnými prevodmi medzi prepojenými účtami sa pre účely tohto dodatku rozumejú tuzemské prevodné príkazy (aj 
trvalé) na úhradu alebo inkaso zadané v pobočke alebo elektronicky realizované medzi prepojenými účtami.

6. Primá banka poskytne výhody v zmysle tohto dodatku prepojeným subjektom , ak aspoň jeden z nich nemal v Primá banke 
zriadený žiadny bežný účet po dobu predchádzajúcich 90 kalendárnych dní. Výhody budú majiteľovi účtu poskytnuté v deň, 
kedy bude jeho bežný účet prepojený s bežným účtom druhého z prepojených subjektov. Zároveň v tento deň Primá banka 
prestane majiteľovi účtu poskytovať v minulosti priznané výhody v oblasti poplatkovania. Nárok na poskytnutie výhod 
v zmysle tohto dodatku majiteľ účtu stráca v okamihu, keď druhý z prepojených subjektov zruší prepojený účet.

Ustanovenia tohto dodatku majú prednosť pred znením zmluvy a VOP, ktoré tento právny vzťah v ostatnom regulujú. Majiteľ 
účtu svojím podpisom na dodatku sa zaväzuje dodržiavať VOP, ktorých obsahu rozumie a zároveň s nimi súhlasí.
Dodatok ku zmluve je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. Dodatok 
nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
Ostatné dojednania zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bezo zmeny.

VTrebišovedňa 12.2.2013

Základná umelecká škola, M.R. Štefánika 252, Trebišov 
35544635
M. R. Štefánika 252/55,075 01 Trebišov
Slovenská republika Číslo telefónu: 421566722152,

421918645217
e-mail: zustrebisov@slovanet.sk 

Viera Fedorčáková, r.č. , riaditeľ

Za majiteľa účtu:

Meno a priezvisko: Viera Fedorčáková 
Podpis:
Pečiatka:

základná um elecká  škola

Ul M. R. Štefánika 
07501 T r e b i š o v

Primá banka Slovensko, a.s» 
83/3

1295/04/1012

Meno a priezvisko: 
Funkcia:
Podpis:

Pečiatka:

Príma banka Slovensko, a.s.:

Meno a priezvisko: Adriana Balintová
Funkcia: osobný bankár
Podpis:

http://www.primabanka.sk
mailto:zustrebisov@slovanet.sk

