
(!; otpbanka 
ZMLUVA O NÁJME BEZPEČNOSTNEJ SCHRÁNKY 

č.215400118 

Prenajímateľ: 

OTP Banka Slovensko, a.s. 
Sídlo: Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916 
Slovenská republika IČ DPH: SK2020411074 

Č. účtu: 8249265/5200 
BIC/SWIFT code: OTPVSKBX 
IBAN: SK41 5200 0000 0000 0824 9265 
Zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava l , 
oddiel: Sa, vložka č .335/B 

Nájomca: 

(ďalej len "Banka") 
a 

Meno, priezvisko (vyplniť pri FOP)/Obchodné meno/Názov (vyplniť pri IČO: 

FOP, PO): 30810787 

Úrad priemyselného vlastníctva SR DIČ: 

Konajúci prostredníctvom: 

Meno, priezvisko: RICHARD MESSINGER, 
Rodné číslo/ Dátum narodenia: JUDR. 
Druh a číslo dokladu totožnosti : 

Adresa trvalého pobytu: 

Štátna príslušnosť : SK 
Bankové spojenie: 

Číslo bankového účtu : 

Sídlo (ulica, číslo , mesto/obec, PSČ, štát): 

Švermova 43, 
97404, BANSKÁ BYSTRICA 4, 
SK 

Zákon č. 575/2001 Zb.z. 

2021105724 
IČDPH: 

Telefónne číslo: 

Faxové číslo : 

E-mail : 

Daňový domicil: 

Slovensko 
(ďalej len "Nájomca" alebo "Klient") 

Článok 1. - Úvodné ustanovenia 
1. Pre účely tejto Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na nasledovných definíciách : 

Cenník Cenník za poskytovanie peňažných a iných služieb v OTP Banka 
Slovensko, a.s . 

ObZ zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov 

Schránka 

SRSSBA Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie so sídlom 
v Bratislave Rajská 15/A, IČO: 30 813 182 



Zákon o bankách 

Nariadenie GDPR 

Zákon o ochrane 
osobných údajov 
Zmluva 
Zmluvné strany 

zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 
zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
táto Zmluva o nájme bezpečnostnej schránky 
Nájomca a Banka 

2. Názvy častí, článkov a príloh Zmluvy sa uvádzajú len pre účely orientácie, pričom 
nemajú interpretačný význam. 

3. "EUR","€" a "euro" znamená zákonnú menu Európskej menovej únie. 
4. Pokiaľ Zmluva odkazuje na zákony alebo iné právne predpisy, tieto odkazy budú 

interpretované ako odkazy na zákony a všeobecne záväzné právne predpisy v platnom a 
účinnom znení, vrátane zákonov a právnych predpisov, ktoré rušia a nahrádzajú zákony 
alebo iné právne predpisy, na ktoré táto Zmluva odkazuje. 

Článok II. - Predmet zmluvy 
1. Predmetom Zmluvy je nájom Schránky na dobu neurčitú. 
2. Hodnoty uložené v Schránke sú poistené pre prípad krádeže a lúpeže, požiaru, živelnej 

pohromy a škody spôsobenej vodou z vodovodných zariadení do výšky 3320 €. 
3. Banka prepožičiava Nájomcovi dva kľúče č. od schránky, pričom prevzatie 

týchto kľúčov Nájomca týmto písomne potvrdzuje 

Článok III. - Poplatok za nájom Schránky 
1. Poplatok za nájom Schránky je stanovený v platnom Cenníku, s ktorým bol Nájomca 

oboznámený pri podpise tejto Zmluvy. Banka si vyhradzuje právo zmeniť výšku 
poplatku za nájom Schránky. Aktuálny Cenník zverejňuje Banka v prevádzkových 
priestoroch pobočiek Banky a na www.otpbanka.sk. 

2. Uzatvorením Zmluvy sa Nájomca zaväzuje: 
a) zaplatiť poplatok ihneď po uzatvorení Zmluvy za obdobie do konca kalendárneho 

roka, v ktorom bola Zmluva uzatvorená, výška poplatku sa určí súčinom mesačnej 
sadzby poplatku a počtu kalendárnych mesiacov (vrátane mesiaca, v ktorom bola 
Zmluva uzatvorená), 

b) platiť poplatok za ďalšie obdobie na základe Bankou vystavenej faktúry. 
3. Banka je oprávnená zinkasovať peňažné prostriedky aj z iných účtov vedených v OTP 

Banke Slovensko, a.s. vo výške splatných a nezaplatených záväzkov Nájomcu 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy. 

4. Nájomca uhrádza poplatok na základe vystavenej faktúry, ktorá bude doručená poštou na 
adresu uvedenú v Zmluve so splatnosťou uvedenou na faktúre. Faktúra sa považuje za 
doručenú 5. deň po jej odovzdaní na poštovú prepravu. 

Článok IV. - Práva a povinnosti Banky 
1. Banka sa zaväzuje chrániť neporušenosť a nedotknuteľnosť Schránky, avšak 

nezodpovedá za obsah Schránky a nevedie o ňom evidenciu. 
2. Banka nie je povinná vydať Nájomcovi kľúč od Schránky pred zaplatením poplatku. 
3. Konštrukcia Schránky umožľ1uje jej otvorenie iba pri súčasnom otvorení zámky dvomi 

rozdielnymi kľúčmi, pričom jeden kľúč má Banka a druhý kľúč má Nájomca alebo ním 
splnomocnené osoby. Banka vyhlasuje, že neexistuje od Nájomcom používanej zámky 
Schránky žiadny ďalší kľúč, okrem kľúča, ktorý mu bol odovzdaný a kľúča patriaceho 
Banke. 



4. Banka zodpovedá za to, že prístup ku schránke umožní len Nájomcovi alebo osobám ním 
splnomocneným. Banka má právo odmietnuť prístup ku Schránke, ak fotografia na 
doklade totožnosti nezodpovedá skutočnosti alebo ak sú pochybnosti o zhode podpisu s 
podpisovým vzorom Nájomcu uloženým v Banke. 

5. Banka nezodpovedá Nájomcovi za škody spôsobené osobou, ktorú splnomocnil k 
prístupu ku Schránke, a ani za škody, ktoré vznikli v dôsledku úschovy predmetov 
vylúčených z úschovy. 

6. Ak Nájomca nevyprázdni Schránku do 14 dní po skončení dohodnutej doby nájmu, alebo 
do 14 dní odo dňa doručenia výpovede zašle Banka Nájomcovi upomienku. Ak 
Nájomca do 1 mesiaca odo dňa odoslania upomienky neodovzdá Banke prázdnu 
Schránku s obidvoma kľúčmi, je Banka oprávnená za prítomnosti aspoň dvoch 
zamestnancov Banky dať na nebezpečenstvo a náklady Nájomcu Schránku násilne 
otvoriť, vymeniť zámku a uspokojiť svoje pohľadávky voči Nájomcovi, vrátane 
nákladov na otvorenie Schránky a výmeny zámku z výťažku predaja vecí nachádzajúcich 
sa v Schránke. Banka je oprávnená veci nachádzajúce sa v Schránke predať primeraným 
spôsobom. O násilnom otvorení schránky je Banka povinná spísať protokol. Banka 
nezodpovedá za škody spôsobené Nájomcovi v prípade násilného odborného otvorenia 
Schránky. V prípade, že Nájomca Banke písomne oznámi, že vo vyššie uvedenej 
štrnásťdňovej lehote si nebude môcť prevziať obsah schránky, Banka môže stanoviť 
náhradnú 14-dňovú lehotu na prevzatie obsahu Schránky. 

Článok V. - Práva a povinnosti Nájomcu 
1. Nájomca nie je oprávnený používať Schránku na uloženie zbraní, streliva, výbušných, 

ľahko zápalných, horľavých alebo inak nebezpečných predmetov, predmetov 
podliehajúcich skaze, životunebezpečných a zdraviu škodiacich látok, a to najmä 
omamných a psychotropných látok, jedov, prekurzorov, rádioaktívnych a jadrových 
materiálov, vysoko rizikových chemických látok a prípadne predmetov, ktorých úschova 
by bola v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

2. Nájomca je povinný na žiadosť Banky umožniť Banke presvedčiť sa za prítomnosti 
Nájomcu alebo ním splnomocnenej osoby, či v Schránke nie sú uložené predmety 
vylúčené z úschovy. 

3. Nájomca je povinný chrániť kľúč, ktorý mu bol od Schránky vydaný. V prípade straty, 
odcudzenia, poškodenia, resp. znehodnotenia kľúča je Nájomca povinný ihneď túto 
skutočnosť oznámiť Banke. Nájomca znáša všetky náklady, ktoré Banke vzniknú v 
súvislosti s výmenou zámky z dôvodu straty, odcudzenia, poškodenia, resp. 
znehodnotenia kľúča. Výmenu alebo úpravu zámky Banka vykoná za prítomnosti 
Nájomcu alebo ním splnomocnenej osoby. 

4. Prístup ku Schránke má Nájomca alebo ním splnomocnená osoba iba v úradných 
hodinách určených Bankou po predložení platného dokladu totožnosti, zistení zhody 
podpisu bez akýchkoľvek pochybností s podpisovým vzorom uloženým v Banke a 
podpísaní Záznamu o prístupe k Schránke a za predpokladu, že má uhradené všetky 
záväzky za nájom Schránky voči Banke. 

5. Nájomca má právo splnomocniť ďalšie osoby na prístup k Schránke a kjej obsahu. Tieto 
splnomocnené osoby sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenia tejto Zmluvy. 

6. Po ukončení nájmu je Nájomca povinný bezodkladne odovzdať Banke prázdnu Schránku 
spolu s kľúčmi, ktoré prevzal a to v primeranom stave a uhradiť dlhujúcu sumu 
poplatku. Za obdobie od zániku účinnosti tejto Zmluvy do odovzdania kľúčov od 
Schránky je Nájomca povinný Banke zaplatiť poplatok vo výške dvojnásobku bežného 
mesačného poplatku a to každý aj začatý kalendárny mesiac . 

7. Nájomca je povinný Banke bez zbytočného odkladu nahradiť náklady spojené s násilným 
otvorením Schránky podľa čl. IV. bod 6. tejto Zmluvy. 

8. Nájomca sa zaväzuje oznámiť Banke okamžite zmenu identifikačných údajov uvedených 
v záhlaví tejto Zmluvy. 



9. Nájomca zodpovedá Banke za škodu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia jeho 
povinností, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. 

1 O. Nájomca je povinný pri vzniku poistnej udalosti predložiť Banke a Groupama Garancia 
poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu zoznam vecí uložených v 
Schránke. 

Článok VI. - Spracúvanie osobných údajov 
1. V zmysle § 93a Zákona o bankách je Banka oprávnená na účely zisťovania, preverenia a 

kontroly identifikácie Klienta a ich zástupcov, na účely uzatvárania a vykonávania 
obchodov s Klientom, na účel ochrany a domáhania sa práv Banky voči Klientovi, na 
účel zdokumentovania činnosti Banky, na účely výkonu dohľadu nad Bankou a nad jej 
činnosťou a na plnenie si úloh a povinností bánk podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať 
osobné údaje a iné údaje Klienta a jeho zástupcov v rozsahu stanovenom všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a to bez súhlasu Klienta a jeho zástupcov pritom je 
Banka oprávnená s použitím automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov 
vyhotovovať kópie dokladov totožnosti a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady 
v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi. V prípadoch, v 
ktorých účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných 
údajov alebo ich rozsah nie je stanovený právnym predpisom, sú osobné údaje Klienta 
spracúvané výlučne na základe jeho výslovného súhlasu v zmysle Nariadenia GDPR a 
Zákona o ochrane osobných údajov. 

2. Banka je oprávnená priradiť k osobným údajom Klienta, ktoré spracúva podľa bodu 1. 
tohto článku aj ďalšie osobné údaje Klienta, ak to ustanovuje všeobecne záväzný právny 
predpis, alebo ak Klient udelil Banke osobitný súhlas so spracúvaním jeho osobných 
údajov. 

3. Klient berie na vedomie, že Banka je oprávnená na cezhraničný prenos jeho osobných 
údajov, ak sprostredkovateľom oprávneným spracúvať osobné údaje pre Banku bude 
akcionár, ktorý má kontrolu nad Bankou alebo ním určená osoba a cieľová krajina 
cezhraničného prenosu osobných údajov zaručuje primeranú úroveň ich ochrany. 

4. Klient berie na vedomie, že Banka spolupracuje so subjektmi, ktoré sú ako 
sprostredkovatelia poverení spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb na základe 
písomnej zmluvy, pričom Banka využíva len sprostredkovateľov poskytujúcich 
dostatočné záruky na to, že sa príjmu primerané technické a organizačné opatrenia, tak 
aby spracúvanie spÍňalo požiadavky Nariadenia GDPR a ostatných všeobecne záväzných 
predpisov a aby sa zabezpečila riadna ochrana práv dotknutej osoby. Aktuálny zoznam 
sprostredkovateľov alebo ich kategórií, ktorým Banka poskytuje alebo sprístupňuje 

osobné údaje dotknutých osôb, je zverejnený na webovej stránke Banky 
www.otpbanka.sk v sekcii Právne informácie, pričom sprostredkovateľov, ktorých Banka 
poverila spracúvaním osobných údajov až po ich získaní, oznámi Banka Klientom 
zverejnením v tomto zozname. 

5. Klient berie na vedomie, že Banka spracúva jeho osobné údaje aj na účely podľa Zákona 
o ochrane pred legalizáciou príjmov v súvislosti s predchádzaním a odhaľovaním 
legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Banka je bez súhlasu 
Klienta oprávnená na uvedené účely v súvislosti s vykonávaním starostlivosti vo vzťahu 
ku Klientovi a zisťovaním neobvyklej obchodnej operácie zisťovať, získavať, 

zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje v rozsahu 
podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov; pritom je oprávnená získavať 
osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním 
alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií a spracúvať rodné 
čísla a ďalšie údaje a doklady bez súhlasu Klienta v rozsahu podľa Zákona o ochrane 
pred legalizáciou príjmov. 

6. Oprávnenia Banky podľa predchádzajúcich bodov sú platné po dobu trvania zmluvného 



vzťahu medzi Bankou a Klientom a po jeho ukončení až do usporiadania vzájomných 
záväzkov vrátane doby ich archivácie stanovenej všeobecne záväznými právnymi 
predpismi pre uchovávanie dokladov o vykonaných obchodoch medzi Klientom a 
Bankou. 

7. Práva Klienta ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v 
Nariadení GDPR a Zákone o ochrane osobných údajov. Klient má právo najmä 
požadovať od Banky potvrdenie informácie o spracúvaní jeho osobných údajov, na 
prístup k týmto osobným údajom, informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje 
získané, tiež má právo požadovať opravu svojich nesprávnych, neúplných alebo 
neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na výmaz 
osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, 
právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane 
namietania proti profilovaniu, ako aj ďalšie práva podľa Nariadenia GDPR a Zákona o 
ochrane osobných údajov. Poučenie dotknutých osôb a komplexné informácie o 
spracovaní a získavaní osobných údajov Bankou v zmysle Nariadenia GDPR a Zákona o 
ochrane osobných údajov sú uvedené na každej pobočke Banky a rovnako na webovej 
stránke www.otpbanka.sk v sekcii Právne informácie. 

Článok VII. - Doručovanie 
1. Všetky písomnosti zasiela odosielajúca zmluvná strana prijímajúcej zmluvnej strane na 

adresu uvedenú v Zmluve, resp. na adresu, ktorú prijímajúca zmluvná strana písomne 
oznámila odosielajúcej zmluvnej strane ako zmenu svojej adresy. Doručovanie je možné 
vykonať osobne, prostredníctvom poštového podniku, alebo kuriéra. 

2. Písomnosti určené zmluvným stranám sa doručujú zamestnancom oprávneným za 
zmluvné strany písomnosti prijímať, alebo sa doručuje písomnosť určená do vlastných 
rúk osobe, alebo orgánu oprávnenému za zmluvnú stranu konať, ostatné písomnosti sa 
doručujú ktorémukoľvek zamestnancovi zmluvnej strany, ktorý ich prijme. 

3. Prijímajúcej zmluvnej strane možno doručiť písomnosť kdekoľvek bude zastihnutá 
4. Ak písomnosť doručovaná prostredníctvom poštového podniku nebola doručená z 

dôvodu, že adresát nebol zastihnutý, uloží sa písomnosť pre adresáta v zmysle pravidiel 
poštového podniku. Ak písomnosť nebola vyzdvihnutá v odbernej lehote, považuje sa 
posledný deň odbernej lehoty za deň jej dornčenia i keď sa adresát o uložení písomnosti 
nedozvedel. 

5. V prípade, ak nemožno písomnosť doručiť z dôvodu, že adresát na adrese, uvedenej v 
zmysle bodu 1. tohto článku nebýva alebo nesídli , považuje sa za deň doručenia 

písomnosti deň, keď poštový podnik, alebo kuriér vráti písomnosť odosielajúcej 
zmluvnej strane, alebo deň, keď zmluvná strana osobne neúspešne vykonala 
doručovanie, aj keď sa adresát o doručení písomnosti nedozvedel. 

6. V prípade odopretia prijatia písomnosti sa za deň doručenia považuje deň odopretia 
prijatia. 

Článok VIII. - Rozhodcovská doložka 
1. Klient vyhlasuje, že bol Bankou poučený o dôsledkoch uzavretia rozhodcovskej zmluvy. 
2. Klient vyhlasuje, že : 

O áno ~nie 

Bankou predložený neodvolateľný návrh na uzavretie rozhodcovskej zmluvy podľa § 
93b Zákona o bankách a § 3 až 5 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v 
znení neskorších predpisov o tom, že spory zmluvných strán budú rozhodované v 
rozhodcovskom konaní SRS SBA. 

3. Spory z tejto Zmluvy možno riešiť mediáciou za podmienok stanovených zákonom č. 

420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou 
mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho 



vzťahu. 

Článok IX. - Trvanie a zánik zmluvy 
1. Táto Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Táto Zmluva zaniká: 

a) dohodou Zmluvných strán, 
b) výpoveďou zo strany Nájomcu podl'a bodu 2. tohto článku, 
c) výpoveďou zo strany Banky podľa bodu 3. tohto článku, 
d) odstúpením od Zmluvy podľa § 344 a nasl. ObZ a 
e) z iných dôvodov v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov 

2. Nájomca je oprávnený túto Zmluvu vypovedať v jednomesačnej výpovednej dobe, 
pričom výpoveď nadobudne účinnosť a Zmluva zaniká ku koncu kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Banke. 

3. Banka je oprávnená túto Zmluvu vypovedať v jednomesačnej výpovednej dobe, pričom 
výpoveď nadobudne účinnosť a Zmluva zaniká ku koncu kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Nájomcovi. 

Článok X. - Záverečné ustanovenia 
1. Ak je obsah schránky predmetom dedičstva alebo likvidácie, Banka umožní prístup ku 

schránke a k jej obsahu na základe príslušných povolení v rámci dedičského konania, 
alebo na základe rozhodnutia, alebo iného dokladu, z ktorého vyplýva oprávnenie na 
prístup. 

2. Nájomca potvrdzuje, že bol oboznámený s informáciami ohľadom ochrany osobných 
údajov v rozsahu podľa čl. 13 Nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoré sú uvedené na 
webovej stránke a každej pobočke Banky. 

3. Právne vzťahy založené touto Zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej 
republiky; kolízne normy sa nepoužijú. 

4. Zmluva obsahuje úplnú dohodu Zmluvných strán a nahrádza akékoľvek prípadne 
predchádzajúce ústne a písomné dohovory týkajúce sa predmetu Zmluvy. 

5. V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatné, alebo 
nevymáhateľné z akéhokoľvek dôvodu, táto neplatnosť alebo nevymáhateľnosť 

neovplyvní ostatné ustanovenia tejto Zmluvy. 
6. Zmluvu je možné meniť a dopÍňať len písomnými dodatkami podpísanými Zmluvnými 

stranami. 
7. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami. Zmluva je 

vyhotovená v 2 rovnopisoch, z toho l pre Nájomcu a l pre Banku. 
8. Zmluvné strany túto Zmluvu prečítali, vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že 

Zmluvu podpisujú slobodne, vážne, bez nátlaku a nie sú im známe okolnosti, ktoré by ju 
robili neplatnou. Na znak súhlasu pripájajú podpisy osôb oprávnených za ne konať. 

Banská Bystrica, dňa 08.11.2018 

Nájomca: 
RICHARD MESSINGER, JUDR. 

···········································-······················ 
Podpis (resp. pečiatka) 

OTP Banka Slovensko, a.s.: 
Luptáková Mária, Bc., riaditeľ pobočky 
Abelovská Iveta, univerzálny bankár 

· ľeč·i·atka· ä. ľäciľi~y ·~j)i-áv~~~'§~h' ~äilles1r;a~čä~ · 
(meno, priezvisko, funkcia) 

_______ ........ ......-.„--· ..... ~-·„„----~. 
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