
šrÁrrun
PoKLADNlcA

Dodatok č. 1
k zBluvo o bežnoÉ účte č. 70oo3o8613/8t8o, |BAN sK69 8180 fixx) oo7o oo3o a613

uzavretqj podlh § 708 a nasl. Zákona č, 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmlu\,Ťré strany:
ŠTÁTNA PoKLADNICA, Radltnskébo 32, 81o 05 Bratlslava 15
rčo: 360 65 34o
zastripená: RNDr. Dušanom JURčÁKoM, rtadttel.om Štátnel pokladn|c€
(d'alej len "šP")
a
Majitel účtu:
spojoná škola, sla!číkoveJ 2, Nttra
sídlo! sla!číkoveJ 2,95o 50 Nttrarčo, oo1 61 365
ID kllenta/voJ v Štátnej pokladnlctl 28521
zashílpený| I!g, Ltbor Kabát, PhD,, rladltgr do 31.08,2026
(d?rlej len "klient")

uzavreli zmluvu o bežnom účte s účinnosťou.od 02,o1,2oo8 (dhlej l6n "zmluva''), v súlade s Čl. v, ods. l zmluvy na základe \,zájomn€jdohody zmluvných strán sa zmluva meni nasledovne:

1. v čl. III. odsek l znie:
"1, S finanČnými Prostriedkami na ÚČte sú oPrávneni di§ponovať klientom splnomocnení používatelia, ktod sú uvedeni v Zoznamepoužívalel'ov splnomocnených disponovať s linančn;;mt piostriedkanii-ná-,itie'" 1"r,o aoaáutoch,", 

'-'

2, v čl. IIt, odsek 2 zĎie:

"2, Vykonávani€ platobnÝch ooerácií a zúčtovanie na účLe sa nadi Všeobécnvmi podmienkami statnej pokladnlce pre veclenie účLovkllentov. posl§tovanio plaLobných služleb a zúetovanie ptatobnýitr op"iiču-,iá'iý"r,to ,icto.h (d,alej le;'.všeobocné podmienry Se"l,ktoré sú zv€relnené na int€rneiov.i štránko www,pokíadnica,it, o i,.ene Ýlóol*"y;; -i;á;i;i,;j;'§p 
i!§"oo""i,iřá",nro..ou"rklienta prostredníctvom uvedcnpl lniérnetovej stranty, v pripaai'r<orrii" iiědi vt"i-o"'"i,r;,iiňáil;ňišř;6,;iJ i"*,ut,o., .u,l,iprednosť ustanovenia tejro zmluW,'.,

3. v čl, I. odsek 3 znio;
.3, ŠP.má práVo za vykonani6 sluŽieb posk}'lovanych na základe žladosti klienta a za Wkonanie platobných operácií požadovať uhradunákladov s tým spolenÝch a pouŽiť ná icťzEpotitanre tinanene |roiirieJĚ nl'utte t<tienta č. 7000308621 /8l80 (ak kllentnouvedio tné čis]o úótu, šP ňoU)iié ňislo ,ieti,.uienta. uuJainó ;t"j6;l'";;) ý;.ip;á; 

"!a*t"iii"rii"'."á.'v"r, o1'o"ri.,"oro, nuurcenom uÓLe kIienta má ŠP'Dráv; nnuŽiť ns uhradu nákladov finanč'né piostriloxy nu ucte tr,llenta, v prosp€ch ktorého le účtovanáprísluŠná Úhrada, Šp6clfikáciá úhraáy náu"á., i" 
"yx-i,iJ"i" 

irriiěii á'ĚráiČiiiřr, op*"cii (d,alej len "š,peclrlkácia úhradý nakJadov..)Je zver€jnená na lnLeínetovel stránkc w\^/w,poklad;lca sk, o zm".e sř;ifIk;;i. ui,."av nir.r"áoil,] šřpoi,in-ir,iá-ňiou.r rr,"ntuprostrednícfuom Uvedenel inlernetovej stránky

6,

v čl. I. odsek 4 znie:

"4, ŠP lykonáva platobné oDerácio z ÚČtu na zá}lade 6lektronického pdkazu zadaného prostredníctvom lnformačného ststému šPkli€ntom splnornocneným používatel ,n' 
. 
B€z 

"t"ttiÓ"iii.Á. lii-ň""'"ýřáerJ3:r ,,itt"r""d ilGiir,ř,:e t,i'ři."'iii,i'"]uveaenýctr'vo vseáúeii,ýil'piá''n*ňiiáir, si Áióiii i'i-"?ilJaž'iiiř;;,iň§;i";éh" inkasa podl,a všéobec,ý"h p"d.,".";iť"sdp::|

v Čl, III. §a t/rpúšřa odsek 6.

V čl. Iv. od§ek l znie:
" l, K|ientje so zmluvou povlnnv predložiť aj,zoznam použivatelbv sp]nomocnených Clisponovať s finančnými prostriedkami na účte s
;::Íl;"ff#fi"ilTr"r,"i:lTT;,Tj}::;";}.1,,;.,jT:§|]l:l," ;i;';;;;š;;ř; 3 mesiace, z" .pia,,,áši ii,iiiiiino,i ua4ou

v Čl, V, ods€k 3 znie|
'3' Tlilo zmluvu móŽe kllent kedvkólvck §_okamžtou účinnosťou plsomne vypovedaí. šp móže zmlulu kedykoťvek pisomne \rypovedaí,pňČom Ýýpovedná lehora le dv; meslac€.,a zaČina plynúí nasl6duJúciíh"ialendárnym dňom po do.uč€ni výpovede kIieniovi, SozosLatkom zrušeného účtu naloži šr poala pisomnáj'ái;il;;i;-říi;:.t; ;Ěil]3no p."un.no nastupcu,'',

7.




