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Zmluva o prenájme bezpečnostnej schránky 
(ďalej len "zmluva") 

Dexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11,010 II 2ilina, IČO: 31575951, rč DPH: SK2020372541 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Ziline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L 
(ďalej len "banka") 

Obchodné meno: 

IČO: 
Sídlo: 

Štát: 

Mesto Trenčín 

00312037 

Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín 

Slovenská republika 

Zastúpený: Mgr. Richard Rybníček - primátor 
(ďalej len "nájomca") 

Číslo telefónu: 

e-mail: 

uzatvárajú túto zmluvu o prenájme bezpečnostnej schránky v súlade s § 269 ods.2 Obchodného 
zákonníka a v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami Dexia banky Slovensko a.s. 
(ďalej len "VOP"), ktoré sú súčasťou tejto zmluvy. VOP sú vystavené v klientovi dostupných 
obchodných priestoroch banky ana internetovej stránke http://www.dexia.sk. 

1. Banka prenecháva nájomcovi do užívania bezpečnostnú schránku na úschovu vecí, cenností a listín 
s výnimkou cenných papierov, umiestnenú v schránkovom trezore pobočky banky (ďalej len 
"schránka"): 

Č. 42 

variant oD 
400 

na dobu neurčitú. 

Frekvencia uhrádzania poplatkov za užívanie schránky: ročne. 

Bankaje oprávnená inkasovať si poplatky za prenájom schránky v zmysle platného Sadzobníka 
poplatkov Dexia banky Slovensko a.s. a náklady, ktoré jej vzniknú v súvislosti s prípadnou stratou 
kľúča a následnou potrebou otvorenia schránky za účasti notára z dôvodov na strane nájomcu 
uvedených v čl. 2 a čl. 7 tejto zmluvy, z účtu Č. 0600536001 vedeného v banke. 

Prvá úhrada za užívanie schránky je splatná pri podpise tejto zmluvy a ďalšie úhrady v súlade 
so zvolenou frekvenciou. 

2. V prípade mimoriadnej situácie vrátane sťahovania pobočky banky je banka oprávnená: 

a) vypovedať túto zmluvu aj bez uvedenia dôvodu a nájomca je povinný do jedného mesiaca po 
doručení výpovede schránku uvoľniť a zapožičaný kľúč vrátiť banke; 

b) zaslať nájomcovi výzvu na vyprázdnenie schránky v lehote do 5 pracovných dní odo dňa 
doručenia výzvy a nájomca je povinný schránku v uvedenej lehote vyprázdniť. 

V prípade, že nájomca v zmysle 'písm. a) tohto článku po výpovedi zo strany banky schránku 
nevyprázdni v stanovenej lehote a kľúč od nej neodovzdá banke alebo v zmysle písm. b) tohto 
článku nevyprázdni schránku v uvedenej lehote, je banka oprávnená za účasti notára na nebezpečie 
a náklady nájomcu schránku otvoriť kľúčom, ktorý je daný do depozitu inej pobočky banky, resp. 
iného peňažného ústavu, schránku vyprázdniť a v prípade výpovede aj vymeniť zámok a zhotoviť 
nový kľúč. Notár spíše o otvorení schránky a o jej obsahu notársky zápis a obsah prevezme do 
úschovy. Nájomca je povinný uhradiť náklady spojené s otvorením schránky, notárske poplatky 
a v prípade výpovede aj náklady spojené s výmenou kľúča a zhotovením nového kľúča. 

Výpoveď zmluvy odošle banka doporučeným listom na adresu nájomcu, ktorú uviedol v zmluve 
alebo neskôr písomne oznámil banke. V prípade, že dôjde k ukončeniu nájmu podľa tohto 
dojednania, je banka povinná vrátiť nájomcovi pomernú časť vopred zaplatenej úhrady za užívanie 
schránky. 

3. Nájomcaje oprávnený vypovedať túto zmluvu kedykoľvek, pričom výpoveď sa stáva účinnou 
doručením druhej strane. K zániku zmluvy dochádza aj vyprázdnením schránky zo strany nájomcu 
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a vrátením kľúča v zmysle čl. 7 tejto zmluvy. Pokiaľ nedôjde k zániku zmluvného vzťahu medzi 
nájomcom a bankou, poplatky budú nájomcovi účtované vždy v prvý pracovný deň zodpovedajúci 
príslušnej frekvencii uvedenej v čl. l tejto zmluvy. 

Ak dôjde k zrušeniu zmluvného vzťahu zo strany nájomcu, pričom bude mať zaplatené nájomné na 
určité časové obdobie vopred, banka mu vráti pomernú časť zaplatenej úhrady, počas ktorých 
schránku nevyužije. 

4. Nájomca je oprávnený užívať schránku na úschovu vecí, cenností a listín s výnimkou cenných 
papierov, nie však na úschovu ľahko zápalných látok, chemikálií, výbušnín, strelných zbraní, 
životunebezpečných a zdraviu škodlivých látok, najmä omamných a psychotropných látok, jedov, 
prekurzorov, rádioaktívneho a jadrového materiálu, vysoko rizikových chemických látok, 
predmetov podliehajúcich skaze a ďalších premetov, ktorých úschova by bola v rozpore so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo verejným záujmom. Z technických a kapacitných 
dôvodov banka neprijíma do úschovy starožitné, umelecké predmety alebo vzácne kovy, resp. 
predmety z týchto kovov. 

Banka je oprávnená presvedčiť sa za prítomnosti nájomcu či toto ustanovenie dodržiava a nájomca 
je povinný takejto požiadavke banky vyhovieť. Banka nevedie o obsahu schránky evidenciu. 

Banka nezodpovedá za vecný obsah schránky, je zodpovedná len za odovzdanie schránky v stave, 
ktorý nájomcovi umožňuje jej riadne užívanie. 

Nájomca nie je oprávnený prenechať schránku k užívaniu ďalšej osobe. Týmto nie je dotknuté 
ustanovenie čl. 7 tejto zmluvy. 

5. Nájomca zodpovedá za škodu, ktorá vznikne v dôsledku použitia schránky na úschovu predmetov 
uvedených v čl. 4 tejto zmluvy, a to aj vtedy, keď nebezpečná vlastnosť alebo povaha uschovaných 
predmetov nebola nájomcovi známa. Banka zodpovedá za to, že schránka nebude otvorená bez 
vedomia náj omcu. 

6. Hodnoty uložené do schránky sú poistené pre prípad krádeže, vlámania, poškodenia alebo zničenia 
veci živelnou udalosťou do výšky 6 638,78 EUR. 

7. Schránkaje vybavená dvoj kľúčovým systémom odomykania a uzamykania, ktorá sa dá otvoriť len 
za súčinnosti nájomcu resp. osoby určenej nájomcom v tomto čl. a povereného zamestnanca banky. 
Banka si jeden kľúč (bankový kľúč) ponecháv~ a druhý (zákaznícky kľúč) odovzdáva: 

osobe určenej nájomcom: I 

meno a priezvisko: Jaroslav Pagáč podpis anonymizovaný 
rodné číslo: 
ktorej bude odovzdaný kľúč od schráI1lcy. ~ 
Riadne prevzatie kľúča potvrdzuje splnomocnená osoba svojim podpisom na tejto zmluve. 

Banka náhradný zákaznícky kľúč odovzdá do depozitu inej pobočky banky resp. iného peňažného 
ústavu. Uvedený kľúč je banka oprávnená vyzdvihnúť ak nastanú okolnosti popísané v čl. 2 a čl. 7 
tejto zmluvy. 

Nájomca, resp. osoba určená nájomcom v tomto čl. zmluvy, sú povinní zapožičaný kľúč starostlivo 
uschovať a pri skončení právneho vzťahu podľa tejto zmluvy vrátiť ho banke nepoškodený. Riadne 
vrátenie kľúča zaznamená poverený zamestnanec banky podpisom na tejto zmluve v časti na to 
vyhradenej. 
Nájomca v plnej miere zodpovedá za akúkoľvek škodu, vzniknutú v dôsledku straty alebo zneužitia 
zapožičaného kľúča. Nájomca resp. osoba určená nájomcom sú povinní ihneď oznámiť banke stratu 
kľúča a banka je oprávnená na náklady a nebezpečie nájomcu schránku otvoriť, pričom termín 
otvorenia schránky banka písomne oznámi nájomcovi. Pokiaľ sa nájomca alebo ním splnomocnený 
zástupca v stanovenom termíne nedostaví, je banka oprávnená na riziko a náklady nájomcu 
postupovať podľa čl. 2 tejto zmluvy. 

8. Nájomca splnomocňuje osoby oprávnené na vstup do schránky ana manipuláciu so schránkou ajej 
obsahom prostredníctvom podpisového vzoru ku bezpečnostnej schránke. Nájomca, resp. ním 
splnomocnený zástupca má prístup ku schránke len v pokladničných hodinách stanovených bankou 
a v sprievode jej zamestnanca. 
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V zmysle ust. § 89 ods. I zákona č.483/200 I Z.z. o bankách v znení neskorších predpisov, je banka 
povinná pri prenájme schránok požadovať preukázanie totožnosti klienta. 
Nájomca resp. ním splnomocnený zástupcaje povinný podrobiť sa prevádzkovým predpisom 
banky, predovšetkým preukázať sa predložením zapožičaného kľúča a podpísať sa na návštevný 
lístok. Banka môže povoliť návštevníkovi prístup k schránke, ak sa preukáže zapožičaným kľúčom 
ku schránke a akjeho podpis na návštevnom lístku zodpovedá podpisu, ktorý jej potvrdil nájomca 
ako svoj vzorový podpis alebo ako vzorový podpis splnomocneného zástupcu. 
Návštevníkje povinný vstupovať do priestoru trezorového hospodárstva neozbrojený. 

9. Nájomcaje povinný bez zbytočného odkladu oznámiť banke prípadné zrušenie účtu uvedeného 
v čl. 1 tejto zmluvy, zmenu svojho sídla! trvalého bydliska prípadne svojho mena. Všetky 
nepriaznivé dôsledky nesplnenia tejto povinnosti nesie nájomca. Oznámenia zasielané bankou 
nájomcovi doporučeným listom majú účinky riadneho doručenia, ak boli odoslané na adresu, ktorú 
nájomca uviedol v tejto zmluve alebo neskôr písomne oznámil banke. 

lO.Ak zanikne nájomca - právnická osoba, prípadne zomrie nájomca - fyzická osoba a banka sa o tom 
preukázateľne dozvie, umožní manipuláciu so schránkou a jej obsahom len osobám v zmysle 
pokynov súdu alebo iného orgánu, príp. osobám, ktoré sú na to podľa právnych predpisov, resp. na 
základe právoplatných rozhodnutí oprávnené. 

ll.V zmysle § 753 Občianskeho zákonníka je možné sa vzájomných práv domáhať len do šiestich 
mesiacov po vrátení veci, inak práva zaniknú. 

12.Banka si vyhradzuje právo zmien podmienok prenajímania schránok. Podpisom tejto zmluvy 
nájomca vyjadruje súhlas s obsahom podmienok uvedených v tejto zmluve. 

13.Nájomca a splnomocnená osoba podľa čl. 7 tejto zmluvy svojim podpisom na zmluve vyjadrujú 
súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane 
osobných údajov v platnom znení po dobu do ukončenia zmluvného vzťahu, resp. po dobu 
stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

l4.Nájomca vyhlasuje, že pri uzatváraní tejto zmluvy mu banka poskytla informácie podľa § 37 ods. 2 
zákona o bankách v platnom zneni, a že obdržal písomnú informáciu o poplatkoch súvisiacich 
s touto zmluvou, ktorá tvorí súčasť tejto zmluvy. 

lS.Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jedno 
vyhotovenie. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

l6.0sobitné ustanovenia: 
~ Touto zmluvou sa ruší Zmluva o prenájme bezpečnostnej schránky, uzatvorená medzi 

zmluvnými stranami dňa 14.5.2004. 

V Trenčíne dňa 01.02.2011 

Za Dexia banku Slovensko a.s.: 
Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Vrábelová 
Funkcia: Account Manager h 
Podpis: 

podpis anonymizovaný 

Meno a priezvisko: Ing. Mária Kašubová 
Funkcia: riaditeľ hlavnej pobočky 
Podpis: 
Pečiatka: 

podpis anonymizovaný 

Dexia banka Slovensko a.s. 
04/3 

Za nájomcu: 
Meno a priezvisko: Mgr. Richard Rybníček 
Podpis: 
Pečiatka: 

y 

podpis anonymizovaný 
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Dňa 31. 01. 2011 bola nájomcom / osobou určenou nájomcom vyprázdnená schránka a vrátený kľúč 
Č. 10 od schránky v neporušenom stave. 

1 

Meno a priezvisko: ';]J\~O ,?)-A"\j ''P"r.;I~C 

Funkcia: 1/ 
Podpis: 

podpis anonymizovaný 
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Eva Ďorďaiová 
te\ler 

pOdpis anonymizovaný 
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