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 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 
Štefánikova 27, 811 05  Bratislava – mestská časť Staré Mesto  
IČO: 00 682 420 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
oddiel Sa, vložka č. 3010/B 
SWIFT Code: SLZBSKBA, www.szrb.sk 

 
Orgán dohľadu: 
Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 52  Bratislava 
 
Orgán, u ktorého je možné uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť: 
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., Štefánikova 27, 811 05  Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 
reklamacie@szrb.sk 
(ďalej aj „Záručná banka“) 
 
 

ŽIADOSŤ O ZMENU 
K ÚČTU ČÍSLO IBAN  SK18  3000  0000  0000  0030  0353 

Forma žiadosti: písomná požiadavka 

 
 
ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI  
(„klient“ alebo „majiteľ účtu“) 

Obchodné meno / Meno a 
priezvisko 

Obec Tomášovce 

Sídlo / Adresa žiadateľa 
PSČ Obec Ulica, číslo domu 

985 56 Tomášovce Partizánska 132/7 

IČO: 00 316 474 

Telefón (aj predvoľba) 047/4371446 mob. číslo 0908 941 808 

DRUH ZMENY (vybrať druh zmeny a uviesť nové údaje): 

 
 Zmena  adresy sídla klienta / zmena telefonického kontaktu:  

  Sídlo/Adresa žiadateľa  

Ulica č.        Mesto        PSČ       

Telefón (aj predvoľba)       mob. číslo       

 

 Zmena  e-mailovej adresy:  

E-mailová adresa pre komunikáciu s 
bankou   

      
E-mailová adresa pre zasielanie 
elektronických výpisov 

      

 

 Zrušenie  e-mailovej adresy:  

E-mailová adresa pre komunikáciu s 
bankou   

- neurčené - 
E-mailová adresa pre zasielanie 
elektronických výpisov 

- neurčené - 

 

 Zmena korešpondenčnej adresy klienta:  

  Kontaktné údaje - korešpondenčná adresa 

Ulica č.        Mesto        PSČ       

 
 Zmena oprávnených osôb konať v mene klienta (a vyhotovenie nového Podpisového vzoru): 

  Osoby oprávnené konať v mene žiadateľa1 

Titul, meno a priezvisko Rodné číslo Funkcia Spôsob konania Adresa 

                              
                              
                              
                              

 
 Zmena výšky termínovaného vkladu ku dňu obnovy: 

 Zmluva o vkladovom účte – TERMÍNOVANÝ VKLAD  

Číslo účtu v tvare IBAN       

Výška prídavného vkladu:       

Nová výška termínovaného vkladu:       

 
 

 
1 Ak za žiadateľa koná splnomocnenec, predložiť písomné plnomocenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa. 

mailto:reklamacie@szrb.sk
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 Predčasný výber z termínovaného vkladu: 

 Zmluva o vkladovom účte – TERMÍNOVANÝ VKLAD Splatnosť vkladu:       

Číslo účtu v tvare IBAN       Predčasný výber k:       

Prevod na účet  
(v tvare IBAN) 

      BIC kód:       

Vedený v banke:       

 

 Zrušenie účtu (výpoveď zo zmluvy):  

 Zmluva o vkladovom účte – TERMÍNOVANÝ VKLAD 

 Zmluva o bežnom účte 

 Zmluva o bežnom účte na vyplatenie podpory (dotačný účet) 

Číslo účtu v tvare IBAN, 
ktorého sa dotýka zrušenie 

      k dátumu:       

Prevod aktuálneho 
zostatku na účte - previesť 
na účet  
(v tvare IBAN) 

      BIC kód:       

Vedený v banke:       

 
 Presun účtu do Novej banky: 

 Zmluva o vkladovom účte – TERMÍNOVANÝ VKLAD 

 Zmluva o bežnom účte 

 Zmluva o bežnom účte na vyplatenie podpory (dotačný účet) 

Číslo účtu v tvare IBAN, 
ktorého sa dotýka presun 

      k dátumu:       

Prevod aktuálneho 
zostatku na účte previesť 
na účet  
(v tvare IBAN) 

      BIC kód:       

Vedený v banke:       

 
 Zmena nastavenia výpisov: 

Spôsob a cyklus 
doručovania 
výpisov2 

elektronická forma 
 e- mailová adresa pre 

elektronický výpis  
 obec@tomasovce.sk 

 denne (po obrate)  

 mesačne (po obrate)  

 podľa doby viazanosti vkladu  

papierová forma 
 mesačne (po obrate)  

podľa doby viazanosti vkladu 

Jazyk výpisov slovenský 

 

 
 Iné zmeny:       

 

 
2 Výpisy sú spoplatňované v zmysle platného Sadzobníka poplatkov SZRB, a. s. 
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ZMLUVNÉ PODMIENKY – DODATOK Č. 1 

 
Čl. I 

Zmena a doplnenie pôvodnej zmluvy 
 
1. Prijatím a schválením tejto Žiadosti o zmenu/-y, zo strany SZRB, a. s. táto žiadosť dopĺňa  

 Zmluvu o vkladovom účte – TERMÍNOVANÝ VKLAD 
 Zmluvu o bežnom účte 
 Zmluvu o bežnom účte na vyplatenie podpory (dotačný účet) 

 
2. Klient a Záručná banka sa dohodli, že podpisom tohto dodatku klient ruší doterajšie podmienky na produkte a služby 

a zároveň  
 vznikajú nové podmienky k produktu a službám uvedené v tomto dodatku 
 nevznikajú nové podmienky k produktu a službám uvedené v tomto dodatku. 

 
3. Majiteľ účtu súhlasí s tým, že Záručná banka je oprávnená aj bez platobného príkazu z účtu odpísať každú splatnú sumu 

dlhovanú majiteľom účtu Záručnej banke na základe úverovej zmluvy a/alebo mandátnej zmluvy a/alebo akejkoľvek inej 
zmluvy uzatvorenej s majiteľom účtu pri poskytnutí aktívneho obchodu a/alebo na základe záväzných dokumentov, ktoré 
s nimi súvisia. Majiteľ účtu udeľuje tento súhlas v súlade so zákonom č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

Čl. II 
Záverečné ustanovenia tohto dodatku 

 
1. Ustanovenia  Zmluvy o vkladovom účte – TERMÍNOVANÝ VKLAD /  Zmluvy o bežnom účte /  Zmluvy o bežnom 

účte na vyplatenie podpory (dotačný účet), ktoré nie sú zmenené alebo doplnené týmto dodatkom, ostávajú v platnosti 
v doteraz platnom znení. 

2. Tento dodatok sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť  
 a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Tento dodatok k zmluve nepodlieha 

zverejneniu v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií). 

 dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Klient je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako 
„zákon“) a tento dodatok k zmluve je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle tohto zákona a nadobúda účinnosť 
v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia  v platnom znení aj s jej prílohami 
a súčasťami (ak sa v zmysel zákona zverejňujú), a to v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej 
republiky alebo na webovom sídle klienta alebo v Obchodnom vestníku a to podľa podmienok zverejňovania uvedených 
v zákone. Ak klient nezverejní túto zmluvu v lehote troch mesiacov odo dňa podpisu tejto zmluvy platí, že k uzatvoreniu tejto 
zmluvy nedošlo. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účet, na ktorom boli vykonané zmeny podľa tejto zmluvy platí  
 pôvodný  Podpisový vzor  
 nový Podpisový vzor vystavený majiteľom účtu zo dňa      . 

4. Tento dodatok sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z toho 1 rovnopis pre Záručnú banku a 1 rovnopis pre klienta. 
 

V Banskej Bystrici  V Tomášovciach   
Dátum 25.11.2022 Dátum 25.11.2022 
 
Za Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, a. s.:   Za: Obec Tomášovce 
 
Pečiatka: 
 
 

Pečiatka: 
 

 
Meno, priezvisko, titul: 
Ing. Marián Benka 

Meno, priezvisko, titul: 
Ing. Ján Mičuda 

Funkcia zamestnanec banky oprávnený konať 
na základe poverenia 

Funkcia starosta 

Podpis: Podpis:  
 
 

Meno, priezvisko, titul: 
Ing. Darina Adamová 

Meno, priezvisko, titul: 
      

Funkcia zamestnanec banky oprávnený konať 
na základe poverenia 

Funkcia       

Podpis: Podpis:  
 
 

   Určené pre interné účely banky 

Podpis oprávnenej osoby overený na základe preukazu totožnosti .............................................  dňa ............................... 

Podpis oprávnenej osoby overený na základe preukazu totožnosti .............................................  dňa ............................... 

Meno a priezvisko firemného poradcu ............................................................................. Podpis ............................... 
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