
Zmluva o vklade hotovosti v zaplombovaných obaloch klientov VÚB, a. s.
(ďalej len „Zmluva“) 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

Všeobecná úverová banka, a. s.
sídlo:
Obchodný register:
Odd el:
IČO
IČD
DIČ

Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
Okresný súd Bratislava I
Sa, Vložka číslo: 341/B
31 320 155
SK7020000207
2020411811

Konajúca prostredníctvom: 
(titul, meno a priezvisko) 
funkcia) 
a
(titul, meno, priezvisko) 
(funkcia)
(ďalej len „ Banka“)

Ing. Alena Jánošíková
manažér klientskych vzťahov senior

Ing. Juraj Meluš 
manažér klientskych vzťahov

a

Názov/ Obchodné 
meno
Sídlo/Miesto
podnikania
Zápis:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:

Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
Nám. M R. Štefánika 1/1,
Topoľčany 955 01
Výpis z OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.:24871/N 
44 818 378

2022854053
E-mailová adresa: konatel@sluzbyto.sk
Konajúci/a prostredníctvom:

Mgr. Martin Bucko, konateľ spoločnosti

(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/Účty SK49 0200 0000 0026 2309 2756; SK62 0200 0000 0027 
6123 5751; SK67 0200 0000 0027 6124 5458;
4. Klient sa zaväzuje zaplatiť Banke za poskytovanú Službu Vkladu poplatky, uvedené v Cenníku VÚB, a. s., 
Podnikatelia a iné právnické osoby (ďalej len „Cenník VÚB, a. s “), ktorým je určená časť obsahu Zmluvy a ktorý 
tvorí súčasť Zmluvy. Klient podpísaním Zmluvy vyhlasuje a potvrdzuje, že sa s poplatkami uvedenými v Cenníku 
VÚB, a. s. oboznámil, porozumel im a súhlasí s nimi.
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.

mailto:konatel@sluzbyto.sk


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: prevádzka parkovísk, 
kúpaliska, správa kultúrnych a športových zariadení.

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 Cenníka VÚB, a. s., zmeny Príloh a Podmienok, a to spôsobom uvedeným v Podmienkach.
3. Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, po 1 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 a výbere hotovostí v zaplombovaných obaloch, 
uzatvorená medzi zmluvnými stranami dňa 22.4.2015.

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

VUB, a.s.

Banka:
Mlynské nivy 1 
829 90 Bratislava 25
80600/03

Klient: n Mm27. jún M
V Topoľčanoch, dňa V Topoľčanoch, dňa

Ing. Alena Jánošíková 
Manažér klientskych vzťahov senioi Mgr. Martin Bucko 

konateľ spoločnosti

Ing. Juraj Meluš 
Manažér klientskych vzťahov

Mes služby Topoľčany, s.r.o.
ím. M.R. Štefánika 1/1 

955 01 Topoľčany 
lť 818 378. DIČ: 2022854053 

®



Príloha č. 1 k Zmluve o vklade hotovosti 
v zaplombovaných obaloch klientov VÚB, a. s.

Špecifikácia subjektov, ich organizačných zložiek a popisu Obalu pre realizáciu Služby

Časť 1 -  Subjekt, v ktorom bude Klient realizovať Vklad a jeho adresa:

Obchodné miesto Banky: 

pobočka Banky: Topoľčany
Kontaktná adresa: Moyzesova 585/2, Topoľčany 955 01

Kontaktná e-mailová adresa Banky: dispečing, rh tf vub.sk 

Časť 2 -  Obaly a spôsob plombovania ich uzáverov:
Prepravné vrecia, jutové vrecia (s vnútorným švom), zaplombované jednorazovou bezpečnostnou plastovou 
plombou s jedinečným neopakovateľným evidenčným číslom, ktorou musí byť uzáver Obalu spoľahlivo zaistený; 
Bezpečnostné plastové vrecia s jedinečným neopakovateľným evidenčným číslom v potlači vreca 
(jednorazové) so samolepiacim bezpečnostným uzáverom s deštrukčnou identifikáciou porušenia uzáveru, ktorý je 
súčasťou bezpečnostného vreca;

Časť 3 -  Spôsob doručovania Obalu
Prepravu a doručenie Obalu bude Klient zabezpečovať*/,:
• samostatne prostredníctvom vlastných zamestnancov

*/ vybrať zodpovedajúcu alternatívu
“ /potrebné uviesť jeden z nasledovných subjektov (v rozsahu obchodné, sídlo, IČO): Bonul, s.r.o., Loomis SK a.s., alebo Lama SK s.r.o

Za Klienta: Mgr. Martin Bucko, konateľ spoločnosti
27. j ú n 2D22

V Topoľčanoch dňa :.......................

Za Banku: Ing. Alena Jánošíková, MKV senior
A

Dátum účinnosti: 1.8.2022

VÚB, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25 \
80600/03

>ké služby Topoľčany, s.r.o.
Nám. M.R. Štefánika 1/1 

955 01 Topoľčany 
): 44 818 378. DIČ: 2022854053 

©

ing. Juraj Meluš, MKV

Príloha č. 2 k Zmluve o vklade hotovosti 
v zaplombovaných obaloch klientov VÚB, a.s.



Zoznam kontaktných osôb Klienta pre realizáciu Vkladu v Obale

Klient (obchodné meno/názov a sídlo): Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
Nám. M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany 955 01

Meno a priezvisko Telefónne číslo E-mailová adresa Organizačná jednotka 
Klienta a jej označenie

František Lekeš 0903 890 011 o arkov iska O s luzb v to .sk Mestské služby Topoľčany 
s.r.o.

Dagmar Lekešová 0903 890 011 oarkoviska(Q )sluzbvto.sk Mestské služby Topoľčany 
s.r.o.

Štefan Grach 0903 762 532 oarkoviska(2>sluzbvto.sk Mestské služby Topoľčany 
s.r.o.

Dátum účinnosti: 1.8.2022

27. jún 2022
V Topoľčanoch d ňa ....................................

6 služby Topol'íany, s.r.o-

Nám. M R- S,efa" 'k‘ 
q «  01 TopoľCany

Za Klienta Mgr. Martin Bucko, konateľ spoločnosti.


