z 2022 - 118
Návrh na uzatvorenie Zmluvy
(ďalej „Návrh“)

1. Údaje o Klientovi

Obchodné meno:
Adresa sídla:
IČO:
(ďalej „Klient“)

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
00603317

2. Predmet Návrhu
vOhLl
dava Slovenskej sporiteľni, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653, zapísanej
bchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B, (ďalej „Banka“), návrh na uzatvorenie
^suiht
P°dmienkami šPec^ovanými nižšie, ktoré ako texty jednotlivej zmluvnej dokumentácie tvoria
sucast tonto Návrhu a ktorými su:
B Príloha 1 - Špecifikácia Elektronickej služby Business24.
(ďalej len „Zmluva“)

3.

Osobitné ustanovenia

1. Podpisom Návrhu a jeho zaslaním prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom služby Business24 dáva Klient
Banke neodvolatelný návrh na uzatvorenie Zmluvy, ktorej znenie je obsiahnuté nižšie v tomto Návrhu
2. Ak Klient zasiela Návrh prostredníctvom služby Business24, jeho podpisom zároveň splnomocňuje Užívateľa ako

oprávnenú osobu na podanie Návrhu v mene Klienta prostredníctvom služby Business24
3. Oznámenie o prijatí alebo odmietnutí Návrhu doručí Banka Klientovi prostredníctvom služby Business24 alebo na emailovu adresu Klienta.
4; Ak Banka Návrh príjme, nadobúda Zmluva účinnosť dňom uvedeným v oznámení o prijatí Návrhu Bankou ako deň
účinnosti prijatia Návrhu Bankou.
5. V prípade, ak sú súčastou zmluvnej dokumentácie aj návrhy na uzatvorenie zmlúv, platí, že každá zo zmlúv ktoré
su sucasťou tohto Návrhu, sa posudzuje samostatne a tieto zmluvy nie sú na sebe vzájomné závislé, t.j. uzatvorenie
jednej z týchto zmlúv nie je podmienkou uzatvorenia ostatných zmlúv a zánik jednej z týchto zmlúv nespôsobí zánik
ostatných zmlúv, ktoré sú súčasťou tohto Návrhu.
. Ak je Klient povinnou osobou a Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona slobodnom prístupe k
informáciám (zákon o slobode informácií), nadobúda Zmluva platnosť dňom účinnosti prijatia Návrhu uvedeného v
oznámení Banky o prijatí Návrhu a účinnosť Obchodný deň nasledujúci po dni, v ktorom Klient preukáže Banke
zverejnenie Návrhu a jeho prijatia spôsobom podľa VOP.
7. Ak Banka najneskôr v lehote do 10 Obchodných dní nedoručí Klientovi oznámenie o prijatí alebo odmietnutí Návrhu
uplynutím uvedenej lehoty Návrh na uzatvorenie Zmluvy zaniká.
Junácka 1,831 04
Bratislava - Nové Mesto
dňa.... .^..ť:..4.;,.Í7Čž 2--

Klient
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

V prípade, ak Klient podáva Návrh prostredníctvom Elektronickej služby Businéss24, Návrh je zo strany Klienta podpísaný
elektronicky, a to autorizáciou vloženia a zaslania dokumentu cez Business24'do Banky Bezpečnostným predmetom.

