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7, V čl, V. odsek 3 znie:

šrÁrnn
PoKLADNlcA

., l- ;l_}X ,:]

Dodatok č. 1
k zňlur,r o bežnom účto č. 70oo3oa648/81ao, IBAN sK94 8lao fino oo7o oo3o a648

uzaI/Tetqi podla § 708 a nasl. zákona č. 513/1991 zb. obchodný zákonnik v znení neskorších predpisov

zmluvné straDy:
ŠTÁTNA PoKLADNICA, Radltnského 32, 81o o5 Bratl§lava 15
rčo! 360 65 34o
zastúpená| RNDi. Dušanom JURČÁKoM, rtadltel'om štátneJ pokladnlce
(d'alej len "šP")
a
MajiteL účtu:
spoJoDá škola, slaDčíkoveJ 2, Nttra
sídlo| slančíkoveJ 2,95o 50 NttŤa
Ičo: oo1 61 365
ID kltenta/voJ v ŠtátDel pokladntct: 28521
zastúpený: Ing. Libor Kabát, PhD., iiaditel'do 31.08.2026
(dirlej len "kliént")

uzavreli zmluw o beŽnom Účte s účinnosťou.od 02.o1,2oo8 (ďalej len "zmluva"). v súlad€ s čl, v. ods, 1 zmluw na základe vzájomnej
dohody zmluvných strán sa zmluva meni nasledovneI

l. v Čl. Ilí, odsek 1 znie:
.1, s_finanČnými prostriedkami na účte sú olrávneni disponovať klientom splnomocnení použivatelia, ktoŤi sú uvedení v zoznamepoužívatelbv splíromocnených di§ponovať s finančnými prostri€dkam na účie a jeho dod;tkoch.''.

2, v č1. IIL odsek 2 znie:
"2, Vykonávanle platobných operácii a zúčtovanle na úóte sa rtadi Všeobecnýml podmi€nkami š!átn€j pokladnic€ pre vedenie účtov
k]i€ntov. poskytovanie plalobných služleb a zúčtovanie platobných operácli ;a iý;hto účtoctr td,are.J re'rr "ÝiáoŇiná p"a.ie"Ě sp;l,ktoré sú zv€rejnené na internelovej sLránke r,rww,pokňdnrcask. o zmene všéobecnYctr poámiá'noi §P l"'šĚ'iorinř',nro..orai
klienta proslrednicwom uvedeneJ intemelov€j stlánky, v pnpade ko]'zle medzi všeobeinýIilt podmienkami šP a iouLo zmtuvou majúprednosť ustanovenia tejto zmlury,".

3. v Čl, lII. odsek 3 zĎie:
.3, ŠP.ma právo za lykonanle sluŽieb posk]atovaných na základe žiadosti klienla a za vykonanie platobných operácií Dožadovať úhradu
naBlactov s tym spoj9nýc!_8 použií n_a ich_započitanie finanóne prostriedky ns účle khenta č. 70'0030-862r '/8l8o (ak klientneuveole lne ctslo uctu,_ sP použlie čislo učtu klienta, uved€né v teJto zmluve), v pdpad€ n€dostatku finančných prostnedkov naurcenom uale klienta má sP právo pouŽlť na Úhradu nákladov ťlnančné prosLriedky na účte klienta, v prospech ktoňho Ie účtovanápnýusrla uhrada, specitikácia uhm(ly nákladov za \Tkonante služieb a platobných operáclí (d'al6J len "špecihkácia uhradý nákladov,,)
Je zvereJnena na lnternetovej stŤanke w't{,w,pokladnica,sk, o zmene Špeclflkácle úhrady náklaáovle šP po!,inná infomiovať khentaprostreonlctvoín uvedenoj intemetovej stránky,".

4, V Čl. III. odsek 4 zni6l

*._!|_y!gr"" lll luné,op€rácie.z _účtu_na základe elBktřonického pňkazu zad€ného prostrédníctvom Infořrňačného systému šP
ll:T!9T :p|!o.']lo!l"ni'Ťni. použivatel mi,. B.ez eleklronického.pdkszu lTkonáva šP zúčtovsnie na ť6rchu účtu kIienta v;ňp6doch
Uveoonycn vo vseobecnýclr podmienkach sP alebo na základe k]ientom povolenóho inkasa podLa všeobecných poamie'noi šn,".

5. V Či, ItL sa \,Tpúšta odsek 6.

V Čl, IV, ods€k 1 zniel

:.'_.^H:"]]:_rf.:T]lllu povinny predloŽit aj.zoznam používate]'ov splnomocn€ných disponovať s finančn]imi prostriedkami na účte s
:::ť,"_::::."1.*y_T,|odpisom štatutárneho 2ástupcu klienta, nle starším ako 3 mesrace, Za správnoit a aktuátnosť úd4ovposkylnutých sP zodpov€dá ŠtaLuLárny zastupca k]lenta,'',

"3, 
TÚto zmluw móŽe klienl kedykolvek s okamž.itou účinnosťou llsomne lypovedať, šP móže zmluvu kedykolV€k písomne \rypovedať.priČom Wpovedna lehoLa je dva meslace,,a začínd plynút nasledulucrm'lialendárnym dňom po doručěni vÝpdvede kIie'niovr, sozostatkom znršeneho uaLu naložl šP podl'a plsomněj'dlspozicie kúenta ur"úo Jár,ď praunelo nastup;;';;. "-'--- ""-"'




