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(ďalej lgn 
"klie.tt")

uzavroli zmluw o beŽnom ÚČte s ÚČinnosťou od 02.01,2008 (d8léj len "zmluva"), v súlad€ s Čl, V, ods, 1 zmlu\,y na žáklade !-Zájomnej
dohody zmluvných stŤán sa zmluva mení nasledovne:

1. V Čl, IIL odsek 1 znie:

"1, s finanónými prostňedkami na účte sú oprávneni disponovať klientom splnomocneni používetelia, ktod sú uvede!í v zozname
použivatelbv splnomocnéných disponovať s finančnými prostŤiedkami na účte ajeho dodatkoch,",

2. V Čl, III. odsek 2 znié:

"2. Vykonávanie plalobných op€rácii a zúétovanie na účte sa riadi Všeobecnýml podmienkami Štátnej pokladnice pre vedeni6 účtov
klientov_, posk}tovanie platobných služieb a zúčlovani€ platobných operácii na tichto úétoch (ďalej lén_Všeob€cné podmlenky šP"),
ktoré sú zverejn€né na iĎtemetovej stránke wýÝ.pokladnica.sk, o zmene všeobecných podmi6nok ŠP ie šP povinná infoimovať
klienta pŤo§tr€dníctvom uvedenej internotovej §tránky. v pdpade kolizie m€dzi Všeobecnými podmionkami šP a touto zmluvou májú
prednosť ustanovenis t€jto zmluvy.".

3. vČl, u. odsek3 zni§:

"3. ŠP íná pfiívo za wkonanie sluŽieb posI§tovaných na základe žiado§ti klignta a za Wkonanie platobných openácií požadovať úhťadu
náklsdov s !ým spojených a použť na ich zaPočitsnie finsnčné prostriedky na účte klienta č, 7obo3ot62r -/8l8o (akklient
neuv€di€ iné ČÍslo ÚČtu, s,P pouŽije ČÍslo ÚČtu klienta, uvédsné v téjto zmluve). V pdpadé n€dostatku finančných prostriedkov na
uÉenom ÚČte klienta má ŠP právo použiť na úhradu nákladov finančné prostriedky-nď účte klients, v prospech 

-ktoř;ho 
j e účtovsná

pdslušná úhmd6, Špecifikácia úhrsdy ná},ladov za Wkonanle služi€b a pĚtobných Óperácií (ďalej len "speciiikácia úhradý nákladov")je zverejnená na intern€tovej stránke wr^,v/.pokladnica,sk, o zmene Špeclfikície uhrady nákladovje ŠP povinná infomiovať klienta
prostredníctvom uvedengj lnlemetovej stránky,",

4, V Čl. tIL odsek 4 znie|

"4. ŠP Wkonáva platobné operácie zúČtu na základe elektŤonického pdkazu zadánóho pFostrednicwom Iníormačného systému šP
kltentom splnomocnenými používalelmi, Bez elektronického prikazu rrykonáva ŠP zúčlovánie na tarchu úótu klienta v;ríDadoch
uved6ných vo vš6obecnych podmienkach Šp alebo na základe klientom povoleneho tnkasa podta vš€obecných podmie;oi šp,",

5, v čl, I. §a wpúšía ods9k 6.

v Čl. IV. odsek t znie|
"l, K]ienLje so_zmluvou povinný predloŽiť aj zoznam používateLov splnomocnených disponovat s í'inančnými prostťiedkami na účte suradne osveda€nym .podpiso m ŠLatutárneho zástupcu klienta, nie starším ako 3 mesiace, za správnoŠť a aktuáInosť údajovposkytnutých sP zodpov€dá štatutárny zastupca klienta,",

šrÁrnn

Dodatok č. 1
k zmluve o bežlroÉ účt€ č. 7000308680/8180, IBAN sKo6 a18o oooo oo70 0030 8680

uzawetej podla § 708 a nasl- zákona Č, 513/1991 Zb, obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné straíly:
ŠTÁTNA PoKLADNICA, Radltn§kého 32, 81o 05 Brattstava 15
Ičo, 360 65 34o
zA§túpe!á| RNDr. Dušanoú JURČÁKoM, rtadttotoD! Štátnej pokladJrtce
(d'alej ten "ŠP")
a
Majitel účtu:
spole!á škola, Slančíkov€l 2, NttŤa
sídlo: sla!čikovel 2,95o 50 Nttía
Ičo| oo1 61 365
ID kltentá,/voJ v ŠtátneJ pokladntcl: 28521
zastúpený| lnq. Lůoř Kabát, PhD., rtadtteí do 3l,.oB.2026

7, V čl. V. odsek 3 znie:
"3, TÚto zmluw.móŽe.khent kedykolvek s okamži|.ou účlnnosťou pisomne v}povedat šP móže zmluvu kedykolvek pisomne \,rypovedať,pneom vypovedná ]ehola Je dva mesiace a zaČÍna plynúť nasl€duJúcim kalendárnym dňom po doručeni vypóvede klieniovi. sozostatkom zrušeneho účtu naloží sP podla písomnej dispozicie klienla alebo jeho právneho nástupcu,'', 
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