
ZMLUVA O ZRIADENÍ  A VEDENÍ  ÚČTU  MAJITEĽA CP  č.:   4100306 
 

Názov: Obec Stará Bašta  

Sídlo:                           Stará Bašta 97 ,   980   34   Stará Bašta 

IČO: 0000649716 

DIČ: 2021275564       

Zastúpenie: Ildikó Lászlóová, rod. č. 665420/6020, trvale bytom Stará Bašta 174,  980 34 

Nová Bašta, číslo OP: SD280824 – starostka obce 

Bankové spojenie(ďalej ako “Bežný účet“):      

tel. č.:                047 3810 332              

(ďalej len „komitent“ alebo „klient”) 

a 

Obchodné meno: OTP Banka Slovensko, a.s. 

Adresa / sídlo: Štúrova 5, 813 54  Bratislava, pobočka - Rimavská Sobota 

Za ktorú koná/konajú: Iveta Adamove, riaditeľka pobočky 

 Beatrix Nagyová, BŠ I. MICRO 

IČO:  31 318 916 

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka 335/B 

( ďalej len “OTP Banka alebo “banka“” ) 

 
uzatvárajú v zmysle zák. č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o cenných papieroch) a § 577 a nasl. zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov túto zmluvu o zriadení a vedení majetkového 

účtu (ďalej len „zmluva“). 

Článok I.     

Predmet zmluvy 

1.  Predmetom zmluvy je zriadenie a vedenie účtu majiteľa cenných papierov v evidencii OTP Banky podľa § 

105 ods. 3 zákona o cenných papieroch (ďalej len “majetkový účet“).  

2.  Predmetom zmluvy je aj vykonávanie služieb člena centrálneho depozitára uvedených v prílohe tejto zmluvy 

na základe písomného pokynu klienta. Písomný pokyn klienta musí byť podpísaný oboma zmluvnými 

stranami a po jeho prijatí OTP Bankou sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

 

Článok II.    

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. OTP Banka sa zaväzuje, že zriadi vo svojej evidencii majetkový účet klienta a zaregistruje klienta 

v evidencii centrálneho depozitára podľa čl. 9 prevádzkového poriadku centrálneho depozitára. 

2. Obsahom registrácie v centrálnom depozitári je zápis potrebných identifikačných údajov, t.j.: 

a) rodného čísla u fyzickej osoby tuzemca (ZRČ u zahraničnej fyzickej osoby), vrátane jeho mena a 

priezviska a jeho trvalého pobytu, alebo 

b) IČO u právnickej osoby tuzemca (ZIČ u zahraničnej právnickej osoby) vrátane obchodného mena  

3. OTP Banka najneskôr v nasledujúci pracovný deň po dni nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy zriadi 

príslušnou službou centrálneho depozitára majetkový účet a následne klientovi oznámi otvorenie 

majetkového účtu aj so všetkými identifikačnými údajmi v zmysle § 105, resp. § 106 zákona o cenných 

papieroch. 

4. Klient je povinný v zmysle platného cenníka OTP Banky uhradiť banke poplatky spojené so zriadením 

a vedením majetkového účtu, s výkonom činnosti člena centrálneho depozitára a za služby, ktoré OTP 

Banka vykonala na základe písomného pokynu klienta. 

5. Ak klient zadá pokyn na odplatný prevod cenného papiera (ďalej aj ako CP), je klient – nadobúdateľ 

povinný zložiť OTP Banke peňažné prostriedky vo výške kúpnej ceny CP a poplatkov podľa platného 

cenníka.  

6. Klient záväzne vyhlasuje, že nesie plnú zodpovednosť za príkazy uložené OTP Banke a že si je vedomý 

rizík, ktoré sú spojené s nadobúdaním a odplatným prevodom CP.  

7. Klient vyhlasuje, že v prípade predaja, prevodu CP, predmetné CP nie sú zaťažené právami tretích osôb a 

neexistujú žiadne skutočnosti, ktoré by bránili prevodu predmetných CP. Klient sa zaväzuje, že počas doby 



platnosti pokynu nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla brániť realizácii zadaného pokynu. 

Klient je povinný OTP Banke uhradiť poplatky za realizáciu pokynu v zmysle platného cenníka OTP 

Banky.  

8. Po dobu platnosti pokynu na odplatný prevod zaknihovaných CP, klient poveruje OTP Banku, aby 

realizovala registráciu pozastavenia práva nakladať na majetkovom účte klienta.  

9. Zmena, resp. zrušenie pokynu nadobúda platnosť nasledujúci pracovný deň po prijatí príkazu klienta na 

zmenu, alebo zrušenie pokynu OTP Bankou, ak doposiaľ nebol zrealizovaný. Ak bol pokyn čiastočne 

realizovaný, zrušenie sa vzťahuje iba na jeho nezrealizovanú časť. 

10. OTP Banka je povinná najneskôr do 5 pracovných dní po úplnej realizácii, resp. skončení doby platnosti 

pokynu, vykonať peňažné vysporiadanie. 

11. OTP Banka je povinná vytlačiť výpis z účtu majiteľa podľa § 105 zákona pri vykonaní účtovného zápisu v 

prospech alebo na ťarchu tohto majetkového účtu klienta. Predmetný výpis je OTP Banka povinná doručiť 

klientovi spôsobom, akým si to klient určí v zmluve, alebo na pokyne. 

12. Na požiadanie klienta (písomný pokyn) je OTP Banka povinná vytlačiť stavový výpis z majetkového účtu 

klienta. 

 

Článok III.  

Oprávnenia banky 

Podpisom tejto zmluvy klient oprávňuje OTP Banku na : 

a) poskytnutie identifikačných údajov klienta na registráciu potrebných služieb v centrálnom depozitári, 

b) realizáciu nevyhnutných služieb v centrálnom depozitári za účelom splnenia pokynu klienta, 

c) poskytnutie údajov z majetkového účtu klienta tretej osobe z dôvodu zabezpečenia výplaty výnosov z CP 

pre klienta a 

d) odpisovanie peňažných prostriedkov z účtov klienta vedených v OTP Banke vo výške splatných záväzkov 

klienta z tejto zmluvy a pokynov aj bez predloženia prevodného príkazu. 

 

Článok IV. 

Spracúvanie osobných údajov 

1. V zmysle § 93a zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších  predpisov  je  OTP Banka  oprávnená  na účely  zisťovania,  preverenia a  

kontroly identifikácie klientov a ich zástupcov, na účely uzatvárania a vykonávania obchodov, na účel 

ochrany a domáhania sa práv OTP Banky voči klientom, na účel zdokumentovania činnosti OTP Banky, na 

účely výkonu dohľadu nad OTP Bankou a nad jeho činnosťou a  na plnenie si úloh a povinností bánk podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak 

spracúvať osobné údaje a iné údaje klienta a jeho zástupcov v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a to bez súhlasu klienta a jeho zástupcov pritom je OTP Banka oprávnená s použitím 

automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov  vyhotovovať  kópie  dokladov totožnosti a 

spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. 

2. Klient súhlasí s oprávnením OTP Banky priradiť k osobným údajom klienta, ktoré OTP Banka spracúva 

podľa bodu 1. aj ďalšie osobné údaje klienta, ak bezprostredne súvisia s účelom spracúvania a so 

spracúvaním týchto údajov. 

3. Klient súhlasí so spracúvaním jeho osobných údajov aj na účely priameho marketingu. 

4. Klient súhlasí s cezhraničným prenosom jeho osobných údajov, ak sprostredkovateľom oprávneným 

spracúvať osobné údaje pre OTP Banku bude akcionár, ktorý má kontrolu nad OTP Bankou alebo ním 

určená osoba a cieľová krajina cezhraničného prenosu osobných údajov zaručuje primeranú úroveň ich 

ochrany. 

5. Oprávnenia OTP Banky a súhlasy klienta podľa predchádzajúcich bodov sú platné po dobu trvania 

zmluvného vzťahu medzi OTP Bankou a klientom a dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi 

predpismi pre uchovávanie dokladov o vykonaných obchodoch medzi klientom a OTP Bankou. 

6. Klient nie je oprávnený odvolať súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov pred uplynutím doby 

platnosti súhlasu so spracúvaním jeho osobných údajov. Klient je oprávnený odvolať súhlas na spracúvanie 

a využívanie osobných údajov pre účely priameho marketingu. Odvolanie súhlasu so spracúvaním 

osobných údajov pre účely priameho marketingu nadobúda účinnosť jeden mesiac po jeho doručení OTP 

Banke. 

 

Článok V. 

Vyhlásenie o vlastníctve peňažných prostriedkov  

1. Pre účely zisťovania vlastníctva peňažných prostriedkov podľa § 89 ods. 3 zákona č. 483/2001 Z.z. o 

bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov klient vyhlasuje, že 

peňažné prostriedky použité pri každom obchode v hodnote, ktorá dosahuje najmenej zákonom stanovenú 

sumu pre účely zisťovania vlastníctva peňažných prostriedkov (v čase uzatvorenia zmluvy 15 000 EUR) 

vyplývajúcom z tejto zmluvy sú v jeho vlastníctve a obchod je vykonávaný na jeho účet.   



2. V prípade, že na vykonanie obchodu sú použité peňažné prostriedky vo vlastníctve inej osoby, alebo obchod 

je vykonávaný na účet inej osoby a hodnota obchodu dosahuje najmenej sumu stanovenú zákonom pre účely 

zisťovania vlastníctva peňažných prostriedkov (v čase vyhlásenia Podmienok 15 000 EUR), klient sa 

zaväzuje predložiť banke pred vykonaním obchodu vyhlásenie, v ktorom je povinný uviesť meno, 

priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a 

identifikačné číslo právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlastníctvom sú peňažné prostriedky a na 

účet ktorej je obchod vykonávaný a písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej prostriedkov na 

vykonávaný obchod a na vykonanie obchodu na jej účet. Ak klient nesplní tieto povinnosti, banka odmietne 

vykonať požadovaný obchod. 

3. Povinnosť predkladať písomný súhlas podľa predchádzajúceho bodu sa nevzťahuje na Národnú banku 

Slovenska, banku, pobočku zahraničnej banky, burzu cenných papierov, komoditnú burzu, centrálneho 

depozitára cenných papierov, obchodníka s cennými papiermi, pobočku zahraničného obchodníka s 

cennými papiermi, sprostredkovateľa investičných služieb, poisťovňu, pobočku zahraničnej poisťovne, 

zaisťovňu, pobočku zahraničnej zaisťovne, správcovskú spoločnosť ani pobočku zahraničnej správcovskej 

spoločnosti, ak v záväznom písomnom vyhlásení predloženom banke uvedú, že obchody vykonávajú 

výlučne na svoj vlastný účet alebo na účet svojich klientov podľa osobitných zákonov a že na vykonávanie 

obchodov používajú výlučne svoje vlastné prostriedky alebo prostriedky svojich klientov, ktoré majú 

zverené a spravujú pre svojich klientov podľa osobitných zákonov.  

 

Článok VI.  

Záverečné ustanovenia 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

Klient je povinný bez zbytočného odkladu po uzavretí tejto zmluvy zabezpečiť zverejnenie tejto zmluvy 

podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zmluva nadobúda účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Klient je povinný predložiť OTP Banke písomné potvrdenie 

o zverejnení tejto zmluvy podľa § 5a Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Zmluvné strany sa dohodli, že OTP Banka je oprávnená začať vykonávať práva a povinnosti z tejto zmluvy 

vo vzťahu ku klientovi až po predložení potvrdenia podľa predchádzajúcej vety zo strany klienta.   

2. Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať dodatkom k tejto zmluve podpísaným oboma zmluvnými stranami. 

3. Táto zmluva sa riadi slovenským právom (okrem kolíznych noriem), predovšetkým príslušnými platnými 

ustanoveniami zákona o cenných papieroch a Obchodným zákonníkom. 

4. Všetky písomnosti zasiela OTP Banka klientovi na adresu uvedenú v zmluve. Zmenu tejto adresy je klient 

povinný OTP Banke písomne oznámiť. Ak písomnosť nebola  doručená z dôvodu, že klient nebol 

zastihnutý, uloží sa písomnosť na pošte. Ak písomnosť nebola vyzdvihnutá v odbernej lehote, považuje sa 

posledný deň odbernej lehoty za deň jej doručenia, i keď sa klient o uložení písomnosti nedozvedel. V 

prípade, ak nemožno písomnosť doručiť z dôvodu,  že klient na adrese uvedenej na zásielke nebýva, 

považuje sa za deň doručenia písomnosť deň, keď pošta vráti písomnosť OTP Banke, aj keď sa klient o 

doručovaní písomnosti nedozvedel. 

5. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvná strana môže zmluvu kedykoľvek bez uvedenia dôvodu 

písomne vypovedať. Výpoveď nadobúda účinnosť dňom doručenia druhej zmluvnej strane.  Klient je 

povinný do 5 dní odo dňa doručenia výpovede uhradiť OTP Banke všetky jeho dovtedy neuhradené náklady 

a poplatky, inak má OTP Banka nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej pohľadávky za 

každý omeškaný deň. 

6. Majetkový účet zriadený v zmysle tejto zmluvy je možné zrušiť len na základe písomného príkazu klienta, 

pričom zrušiť ho je možné iba v prípade, že na ňom nie sú evidované žiadne cenné papiere. V prípade že 

majetkový účet nie je prázdny nie je ho možné zrušiť a  klient je naďalej povinný plniť si záväzky 

vyplývajúce z vedenia tohto majetkového účtu. Táto povinnosť ostáva aj po prípadnom vypovedení zmluvy 

zo strany klienta. 

7. Zmluva je vyhotovená v  troch exemplároch, jeden pe klienta dva pre OTP Banku. 

 

Príloha:       Služby člena Centrálneho depozitára 
 

 

Rimavská Sobota , dňa  11.04.2016 

 

 

 

 

 

Iveta Adamove  Beatrix Nagyová  Ildikó Lászlóová, starostka obce 

OTP Banka Slovensko, a.s.                                              Klient - Obec Stará Bašta 
 



Príloha k zmluve o zriadení a vedení účtu č. 4100306 
 

Služby člena Centrálneho depozitára 

 

Kód Názov služby 

D022   Zriadenie účtu majiteľa podľa §105 ods. 3 zákona  

D023   Zmena údajov na účte majiteľa zriadeného podľa §105 ods. 3 zákona  

D024   Zrušenie účtu majiteľa zriadeného podľa §105 ods. 3 zákona  

D027   Registrácia oprávnenej osoby na účte majiteľa  

D028   Zrušenie registrácie oprávnenej osoby na účte majiteľa  

D040   Výpis z účtu podľa §105 ods. 8 zákona na jeden vybraný ISIN k dátumu výkonu služby  

D043   Výpis z účtu podľa §105 ods. 8 zákona na jeden vybraný ISIN k spätnému dátumu  

D044   Výpis z účtu podľa §105 ods. 8 zákona k dátumu výkonu služby  

D045   Výpis z účtu podľa §105 ods. 8 zákona k spätnému dátumu  

D046   Výpis z účtu podľa §105 ods. 8 zákona so všetkými právami spojenými s CP  

D046A  Výpis z účtu podľa §105 ods. 8 zákona so všetkými právami na jeden vybraný ISIN k datu výkonu služby  

D098A   Prechod CP - celé kusy alebo CP v podielovom spoluvlastníctve  

D098B   Vytvorenie spoluvlastníckych podielov k CP  

D098C   Prechod spoluvlastníckeho podielu k CP  

D099   Prevod CP podľa §164 ods. 2 zákona  

D100   Prechod CP podľa §164 ods. 2 zákona  

D101A   Zaregistrovanie PN na účte majiteľa- podľa §105 ods. 1 písm. d) zákona - registrovaný subjekt  

D101B   Zaregistrovanie PN na účte majiteľa– podľa §105 ods. 1 písm. d) zákona - neregistrovaný subjekt  

D102A   Zaregistrovanie zmeny PN na účte majiteľa- podľa §105 ods. 1 písm. d) zákona - registrovaný subjekt  

D102B   Zaregistrovanie zmeny PN na účte majiteľa - podľa §105 ods. 1 písm. d) zákona -neregistrovaný subjekt  

D103A   Zaregistrovanie zániku PN s CP na účte majiteľa- podľa §105 ods. 1 písm. d) zákona - registrovaný subjekt  

D103B   Zaregistrovanie zániku PN s CP na účte – podľa §105 ods. 1 písm. d) zákona – neregistrovaný subjekt  

D104   Zaregistrovanie/zánik PPN s CP podľa §28 ods. 3 písm. a) zákona  

D105   Zaregistrovanie/zánik PPN s CP podľa §28 ods. 3 písm. b) zákona  

D107   Zaregistrovanie/zánik PPN s CP podľa §28 ods. 3 písm. d) zákona  

D110   Zaregistrovanie/zánik PPN s CP podľa §28 ods. 3 písm. g) zákona  

D113   Zaregistrovanie/zánik PPN s CP podľa §28 ods. 3 písm. h) zákona  

D114   Zaregistrovanie/zánik PPN s CP podľa §28 ods. 3 písm. i) zákona  

D115 Zaregistrovanie/zánik PPN s CP podľa §28  ods. 3 písm. j) zákona  

D134   Služba reklamačného APV  

D144   Zaevidovanie ZAP podľa §50 ods. 3 zákona  

D145   Zánik zaevidovania ZAP podľa §50 ods. 5 zákona  

D154   Zabezpečenie majetku daňového dlžníka podľa §75 zákona o správe daní a poplatkov  

D158A   Služba párovania prevodov pre prevodcu – polpríkaz služby D092  

D158B   Služba párovania prevodov pre nadobúdateľa – polpríkaz služby D092  

D159   Služba párovania prevodov pre prevodcu – polpríkaz služby D093  

D159B   Služba párovania prevodov pre nadobúdateľa – polpríkaz služby D093  

D160A   Služba párovania prevodov pre prevodcu – polpríkaz služby D094  

D160B   Služba párovania prevodov pre nadobúdateľa – polpríkaz služby D094  



D162A   Služba párovania prevodov pre prevodcu – polpríkaz služby D096  

D162B   Služba párovania prevodov pre nadobúdateľa – polpríkaz služby D096  

D162C   Služba párovania prevodov - prevodca - s vysporiadaním službou D096A 

D163A   Služba párovania prevodov pre prevodcu – polpríkaz služby D097  

D163B   Služba párovania prevodov pre nadobúdateľa – polpríkaz služby D097  

D171A Služba párovania prechodov - prevodca - s vysporiadaním službou D098A 

D171B Služba párovania prechodov - nadobúdateľ - s vysporiadaním službou D098A 

D172A Služba párovania prechodov - prevodca - s vysporiadaním službou D098C 

D172B Služba párovania prechodov - nadobúdateľ - s vysporiadaním službou D098C 

D173A Služba párovania prechodov - prevodca - s vysporiadaním službou D098D 

D173B Služba párovania prechodov - nadobúdateľ - s vysporiadaním službou D098D 

D180 Zmena rodného čísla alebo IČO majiteľa účtu 

D182 Prevod CP medzi účtami toho istého majiteľa 

D183A Služba párovania prevodov - prevodca - s vysporiadaním službou D182 

D183B Služba párovania prevodov - nadobúdateľ - s vysporiadaním službou D182 

D184 Výmena cenných papierov podľa § 114 

D185A Služba párovania prevodov - prevodca/nadobúdateľ - s vysporiadaním službou D184 

 

 

Rimavská Sobota , dňa  11.04.2016 

 

 

 

 

 

 

Ildikó Lászlóová, starostka obce 

Klient - Obec Stará Bašta 
 


