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- Dodatok č. 1
k zňlulr o b€žúom účt€ č. 7fi)0308656/a18o, IBAN sK72 8180 oooo oo7o oo3o 8656

uzawetej Podlh § 708 a násl. zákona č. 513/1991 zb, obchodný zákonnik v znení neskonšich predpisov

Zmluvné §trany:
ŠTÁTNA PoKIADNICA, Radlt!§kého 32, 81o 05 Bratlslava 15
Ičo: 360 65 34o
zastúpená: RNDr. DušanoD JURČAKoM, rladtterom ŠtátneJ pokladnicé
(d?rlej len "ŠP")
a
Majitel účtu:
spojená škola, slančíkoveJ 2, Nttra
sídlo: sla[číkoveJ 2,95o 50 Nttra
Ičol oo1 61 365
ID klenta,/voJ v ŠtáttreJ poktadnlcl: 28521
za9túpg!ý: lng. Ltbor Kabá! PhD., rtadtter do 31.oa.2o26
(d'alej len "klient")

uza\,Ťeli zmlu\,,u o bežnom účte s účinnosťou,od o2,o1,20o8 (dálej lsn .,zmluva"). V súlade s čl, v. ods, 1 zmluw na základg lzájomnej
dohody zmluvDých strán sa zmluva meni nasledovne:

l. v čl. IIL odsek l znie:

"1, s. finanČn]ými prostriedkami na ÚčLe sú oprávnení disponovať klientom splnomocnení použivatelia, ktori sú uv€dení v Zoznamepouživalelbv splDomocngných disponovať 5 finanónyml p'rostriedkamr na ritie ajeho doaátkóch:,

2, v čl. III. od§ék 2 znie:

"2, Vykonávanis platobných operácií a zúčtovanle na účt€ sa riadi všeobecnyml podmienkami štáin€j pok]adnice pre vedenle úótovklientov. poskytovanie platobných služleb a zúčtovanie platobných operacii ria tyltrio ueióin ia;i;ii&'.vŠ""lái-,á p"áňiri',iry sp;j.xtore su zvereJnene na intemetovej stránke www,pokladnica,sk, o zmene Všéobecných podmienok sP le šP povinná rnfor-movať
kl lenťa 

_proslr€Cln 
rclvom uvedenej internetovej stíánky, V pripade kottzie medz' Všeobecnými podmlenkami sP a iouto zmluvou majú

Preonost ustanovenla tejto zmlu\,y ",

3. v čl, III. odsek 3 znie:
.3. Šr,má právo 26 vykonanie sluŽieb posk}4ovaných na základe žiadosti kjlenla a za vykonanie plalobných op€nácií Dožadovať úhradunakladov s tym spojenÝch a Doužiť na lch.započitanie flnančné prostňedky na účte'klient6 č: zobo:o'gozr -iaióotatkti.nt
ne}védle jné ČÍslo účru,. ŠT použij6 číslo úč!Ů klienta, uvedené i telto zmíuvCi. v pdpaae n€dostatku rinanŇch prmirieatov naurcenom ucle kueDta m_a sP pravo použjt na úhradu nákladov finančné prostriedky na účte klienta, v prospech 'ktoriho 

i€ účtovaná
P^":]:'_::_l!l"99 .:P_1"'likácia úhrady nákladov za vykonanie služleb a platobných operácii (d,alej lén "špecihkácia úhraai náúido,;j
Je zvereJnena na lnlernetoveJ slranke www,pokladnlca.sk, o zmene speclfikácle úhrady náklaóov;e šP povinná tnform;vať klienúproslrodníclvom uveden€j lntemetovel stráňky

4. v čl, IlL odsek 4 zni6:

"4, ŠP vykonáva platobné operáci€ z ÚČtu_ná základe elektronického pŤíkazu zad€nóho prostrodníctvoírr Informačného systému šPkIienlom splnomocnenými používaleťmi,. Bez elektronického prit<az"-"vt<ánava ši zri;r;;;;;; Ů;h"',1;i;'i.l]Jňi],, p.ip.ao.r,uvedených vo Všoobecných podmienkach SP alebo na základ; kti""to,ii pó"oĚner,o-1,i;ň"ái.:rš;il;;"i'ii'ůi"i"not šP,".

5. v čl, IV. ods€k l znie:
"l, KIientje so_zmluvou povinný predloŽiť qi.zoznam použivalelbv splnomocnených dEponovať s flnančnýml prostnedkami na účte sÚradne osv€dČenYm podpisom šta!utárného zástuicu kllenta, n'le srÁiii* ar.o 3 mesisce. Za správnost a aktuálnosť údaJovposkytnutých sP zodpovedá štatuLárny zástupca ilienla,"

6, V Čl. v. odsek 3 znié:

"3, TÚto zmluvu móŽe klient kedvkolvék s okamŽilou účinnosťou p§omne v}Tovedat, šP móže zmluvu kedykolvek písomn€ \,ypovodať,Pričom sipovedná lehota ie dv; mc<tace.a začtna plynúr nasíedu;úóim'tia-l";ů-a.Ň;}.n;,íiláiižĚii',,iiJJĚž'jl]r"*",r s"zostatkom zn,šeného účrú nalož, šP podl'a pisomn;j'dl;i,..í;i; kít;;i;;Ě;; Jeho pravneho nastupcu,'',




