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Zmluva 

o elektronickom bankovníctve 

[ďalej len „Zmluva“] 
 

 

 
Obchodné meno:  365.bank, a. s. 
So sídlom: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava 
IČO: 31 340 890 
DIČ: 2020294221 
IČ DPH:  SK7020000680 
Zapísaná: V obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vl. č.: 501/B 
Zastúpená:   Ing. Marek Nemčák, Head of Corporate 
 Peter Vojtek, MBA, Head of Large Corporate, Corporate 

[ďalej len „banka“] 

a 

Obchodné meno: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
So sídlom:  Pribinova 2, 812 72  Bratislava 
IČO:  00151866 
zastúpené:  JUDr. Ľubomír Šablica, generálny tajomník služobného úradu MV SR na  
 základe plnej moci č. p. SL-OPS-2021/001914-072 z 09. 04. 2021 
  
 [ďalej len „ministerstvo “] 
 
uzatvárajú túto zmluvu: 
 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je záväzok banky poskytovať služby elektronického bankovníctva – Internet banking pre ministerstvo, 

k  účtu banky č. 010081-2295009000/6500, v súlade so Špecifikáciou služieb elektronického bankovníctva, ktorá tvorí prílohu 
č.1. 

2. Účet uvedený v bode 1 tohto článku zmluvy banka zriadila na zabezpečenie plnenia účelu  Mandátnej zmluvy uzavretej medzi 
ministerstvom a bankou dňa 30.10.1995 v znení dodatku č. 1 zo dňa 12. 1. 2018 a poukazovania platieb bezhotovostným 
spôsobom určených na výplatu v hotovosti do zahraničia (ďalej len Mandátna zmluva). Ministerstvo sa zaväzuje využívať účet 
uvedený v bode 1. tohto článku zmluvy výlučne na Účely podľa tohto bodu zmluvy.  

3. Ministerstvo je oprávnené nakladať s účtom uvedeným v bode 1. tohto článku zmluvy v rozsahu:  
- prenosu súboru údajov potrebných na poukázanie platieb do zahraničia, určené na výplatu v hotovosti príjemcom, 
- preberania súboru nevyplatených platieb určených na výplatu v hotovosti príjemcom v zahraničí. 

 
 

Článok 2 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Banka umožní ministerstvu prístup k účtu výlučne prostredníctvom služieb elektronického bankovníctva a v rozsahu uvedenom 

v článku 1 bod 3. zmluvy a pridelí mu k nemu prístupové práva na základe Špecifikácie služieb elektronického bankovníctva, 
v súlade s Obchodnými podmienkami pre podnikateľský účet v časti „Služby EB“ [ďalej ako „OP pre PÚ“]. Pre vylúčenie 
pochybností, na právny vzťah ministerstva sa v iných častiach ako v časti „Služby EB“ príslušné OP pre PÚ neuplatnia. 

2. Ministerstvo zodpovedá za pridelenie jednotlivých prístupových práv disponentom určených a splnomocnených 
ministerstvom k nakladaniu s účtom v súlade s touto zmluvou a podľa Špecifikácie služieb elektronického bankovníctva 
a podľa príslušnej časti OP pre PÚ.  

3. Všetky údaje o ministerstve podliehajú bankovému tajomstvu. Údaje poskytnuté ministerstvom sa banka zaväzuje chrániť 
v súlade s Mandátnou zmluvou uzatvorenou medzi bankou a ministerstvom. 
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Článok 3 
Poplatky 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že zriadený účet bude oslobodený od akýchkoľvek poplatkov banky za splnenia podmienky jeho 

využívania ministerstvom výlučne na Účel uvedený v čl. 1 bod 2. zmluvy a peňažné prostriedky na tomto účte nebudú úročené.  
2. Poplatky za poskytnuté služby elektronického bankovníctva banka účtuje ministerstvu v zmysle platného Sadzobníka 

poplatkov. Ministerstvo sa zaväzuje uhradiť poplatky v prospech účtu banky číslo: 013581-7112010109/6500.  
 
 

Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Ministerstvo a disponent podpisom zmluvy potvrdzujú, že boli oboznámení s OP pre PÚ, platným Sadzobníkom poplatkov pre 

právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov, súhlasia s nimi a zaväzujú sa ich dodržiavať. 
2. Práva a povinnosti zmluvných strán v zmluve vyslovene neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 
3. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je Špecifikácia služieb elektronického bankovníctva, ktorá tvorí prílohu č.1 zmluvy. 
4. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zmluvu zverejní 
ministerstvo.  

5. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch právne rovnocenných rovnopisoch, po jeden pre každú zmluvnú stranu. 
6. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami. Zmluva zaniká 

písomnou dohodou zmluvných strán, písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán aj bez udania dôvodu alebo skončením 
Mandátnej zmluvy.   

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na dôkaz toho, že zodpovedá ich slobodnej a vážnej 
vôli, zmluvu podpísali k tomu riadne oprávnení zástupcovia každej zmluvnej strany. 

 
 

 

 

V Bratislave dňa:                                                   V Bratislave dňa: 

 

 
za banku:       za ministerstvo: 

 

 

.........................................................     ....................................................................... 

           Ing. Marek Nemčák                   JUDr. Ľubomír Šablica 

             Head of Corporate             generálny tajomník služobného úradu MV SR      

 

 

 

 

......................................................... 
           Peter Vojtek, MBA 
Head of Large Corporate, Corporate 
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Príloha č. 1 

 
Špecifikácia služieb elektronického bankovníctva 

k zmluve o elektronickom bankovníctve 
 

 

I. Ministerstvo 

Obchodné meno:  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
So sídlom: Pribinova 2, 812 72  Bratislava 
IČO: 00151866 
Zastúpené:  JUDr. Ľubomír Šablica, generálny tajomník služobného úradu MV SR na  
  základe plnej moci č. p. SL-OPS-2021/001914-072 z 09. 04. 2021 
 
Číslo účtu: 010081-2295009000/6500 
 
Ministerstvo pre disponentov uvedených v bode (2) žiada o aktiváciu prístupu pre službu Internet banking: 
 
 

II. Disponent účtu 

Disponent účtu 1 

Meno, priezvisko, titul: Eva Jurášová, Ing. 
Rodné číslo: 865417/8060 
Korešpondenčná adresa: MV SR, SPSČ, odbor sociálneho zabezpečenia, Pribinova 2, 812 72  Bratislava 
Telefón/e-mail: 09610 568 20 / eva.jurasova@minv.sk 
Prevzatie prístupových práv:  

 elektronicky   poštou 
 
Aktívny prístup pre odosielanie súboru na emitovanie šekových poukážok/ výplatu v hotovosti do zahraničia potvrdzovaný : 

 SMS autorizáciou na č. mob. tel.: +421 940 636 447  tokenom:  
 
Verifikácia príkazov 2 disponentmi: 

  áno   nie 
 

 ..........................................  

 Ing. Eva Jurášová 

   

Disponent účtu 2 

Meno, priezvisko, titul: Ing. Kristína Artimová 
Rodné číslo: 905426/6507 
Korešpondenčná adresa: MV SR, SPSČ, odbor sociálneho zabezpečenia, Pribinova 2, 812 72  Bratislava 
Telefón/fax/e-mail: 09610 56 822 / kristina.artimova@minv.sk 
Prevzatie prístupových práv: 

 elektronicky   poštou 
 
Aktívny prístup pre odosielanie súboru na emitovanie šekových poukážok/ výplatu v hotovosti do zahraničia potvrdzovaný : 

 SMS autorizáciou na č. mob. tel.: +421 914 270 273  tokenom: 
 
Verifikácia príkazov 2 disponentmi:  

  áno   nie 
           ........................................................ 
                     Ing. Kristína Artimová 
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za banku:       za ministerstvo: 

 

V Bratislave dňa:       V Bratislave dňa: 

 

 

 

.........................................................     ....................................................................... 

           Ing. Marek Nemčák                   JUDr. Ľubomír Šablica 

             Head of Corporate             generálny tajomník služobného úradu MV SR      

 

 

 

 

......................................................... 
           Peter Vojtek, MBA 
Head of Large Corporate, Corporate 

  
 

  

 


