
Obchodné miesto:
RP II - Košice - Štúrova
Štúrova 27/A
04231  Košice

Dodatok k Zmluve o bežnom účte a poskytovaní
produktov a služieb Flexibiznis účet

(ďalej len „Dodatok“)

uzatvorenej medzi

Všeobecná úverová banka, a.s.,
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
IČO: 31 320 155
Zapísaná v obch. reg. Okresný súd Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č.: 341/B,
(ďalej len „VÚB, a.s.“ alebo „Banka“)

a
Obchodné meno/Názov MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE- KOŠICKÁ NOVÁ VES
Sídlo / miesto podnikania: MLIEČNA 1/1, 

04014 KOŠICE,SLOVENSKO
IČO / rodné číslo: 00690996
Číslo klienta: 690996
Zaregistrovaný: RO
Dokument: OSVEDČENIE O ZVOLENÍ ZA STAROSTU 1
Konajúci prostredníctvom: ING. MICHAL KRCHO
Daňový rezident:
Číslo telefónu: +421556713974
Fax: 055/6713974
E-mail: STAROSTA@KOSICKANOVAVES.SK
(ďalej len „Majiteľ účtu“ alebo „Klient“)
(VÚB, a.s. a Majiteľ účtu ďalej spolu ako „Zmluvné strany“, jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“)

I.
Úvod

VÚB, a.s. a Majiteľ účtu uzatvorili Zmluvu o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb
Flexibiznis účet (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej VÚB, a.s. vedie pre Majiteľa účtu bežný
účet č. IBAN SK34 0200 0000 0000 1422 3512 a v rámci balíka služieb „Flexibiznis účet“ (ďalej len
„Flexibiznis účet“) poskytuje Majiteľovi účtu produkty a služby podľa výberu Majiteľa účtu v zmysle
platného Cenníka VÚB, a.s. Podnikatelia a iné právnické osoby (ďalej len „Cenník VÚB, a.s.“).

II.
Predmet Dodatku

Týmto Dodatkom sa Zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy:
1. Zmluvné strany sa dohodli na dodatočnom zriadení nižšie uvedených produktov a služieb v rámci
Flexibiznis účtu:
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Výpisy z bežného účtu:
Spôsob poskytnutia výpisov: DO INTERNET BANKINGU
Cyklus výpisov: TÝŽDENNE NA KONCI TÝŽDŇA
Jazyk výpisov: SLOVENSKÝ
Poplatky za:
elektronické transakcie: 50 ks

2. Zmluvné strany sa dohodli na skončení poskytovania nižšie uvedených produktov a služieb, ktoré
boli zriadené v rámci Flexibiznis účtu a na skončení platnosti s tým súvisiacich zmluvných vzťahov.

Výpisy z bežného účtu:
Spôsob poskytnutia výpisov: POŠTOU V RÁMCI SR A DO INTERNET BANKINGU
Cyklus výpisov: TÝŽDENNE NA KONCI TÝŽDŇA
Jazyk výpisov: SLOVENSKÝ
Adresa pre zasielanie výpisov
poštou:

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE- KOŠICKÁ NOVÁ VES
MLIEČNA 1/1
04014 KOŠICE, SLOVENSKO

Poplatky za:
ostatné odoslané platby: 40 ks
odoslané platby cez vybrané kanály nonstop bankingu na účty v rámci VÚB v počte v
zmysle platného Cenníka VÚB, a.s.

3. Zmluvné strany sa týmto Dodatkom dohodli na zmene produktov a služieb zriadených v rámci
Flexibiznis účtu. Vzhľadom na uvedené VÚB, a.s. poskytuje na základe Zmluvy Majiteľovi účtu
nižšie uvedené produkty a služby zriadené v rámci Flexibiznis účtu:

Poplatky za:
- výber hotovosti platobnou kartou z bankomatu VÚB banky: 5 ks
- elektronické transakcie: 50 ks

 
- Fondový účet: Číslo: SK15 0200 0011 6900 1422 3512
Platobné karty (ďalej aj „karty“ alebo „PK“)
Debetné PK:
- Visa Business Economy Držiteľ: Michal Krcho
- Internet banking

III.
Záverečné ustanovenia

a) Dňom podpisu tohto Dodatku oboma Zmluvnými stranami sa Dodatok stáva súčasťou Zmluvy.
b) Tento Dodatok sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu

oboma Zmluvnými stranami, pričom podpisom Zmluvných strán na tomto Dodatku sa rozumie:
      - v prípade uzavretia Dodatku v listinnej podobe vlastnoručný podpis,
      - v prípade uzavretia Dodatku elektronickými prostriedkami prostredníctvom prostriedkov
        diaľkovej komunikácie:
            • konkrétne využitím služby Biznis zóna, kvalifikovaný elektronický podpis v zmysle
              právnych predpisov, alebo
            • vyjadrenie súhlasu.

c) Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú predmetom tohto Dodatku sa nemenia a ostávajú v platnosti.
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d) Ak je Majiteľom účtu povinná osoba podľa zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám, tak podpisom tohto Dodatku oboma Zmluvnými stranami, sa Majiteľ účtu zaväzuje
zverejniť informáciu o uzatvorení Dodatku v súlade s týmto zákonom.

Miesto:  Košice Miesto:  

Dátum:  31.01.2023 Dátum:  

Za VÚB, a.s.: Za majiteľa účtu :

(podpis) (podpis)

(podpis) (podpis)
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