Dohoda o skončení Zmluvy o spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta
(ďalej len „Dohoda“)
uzatvorená medzi:
Slovenská sporiteľňa a.s.
Tomášikova č. 48, 832 37 Bratislava,
v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 601/B
IČO: 00151653
Zastúpená: Ing. Peter Krutil, predseda predstavenstva
Mgr. Ing. Zdeněk Románek, MBA, člen predstavenstva
(ďalej len „Banka“)
a
Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
IČO: 00 603 481
Zastúpenie: Ing. Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora v zmysle Rozhodnutia č. 6/2021 primátora
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, o podpisovaní písomností a právnych dokumentov (Podpisový
poriadok)
(ďalej len „Hlavné mesto“)
(spoločne ďalej aj ako „Zmluvné strany“)
Článok I
Úvodné ustanovenia
1.1
1.2

Dňa 25.10.2010 bola medzi Bankou a Hlavným mestom uzatvorená Zmluva o spolupráci na projekte
Bratislavská mestská karta (ďalej len ako „Zmluva“), predmetom ktorej bola dohoda zmluvných strán
o spolupráci pri príprave a implementácií Projektu BMK počas implementačného obdobia.
V zmysle článku VI. Zmluvy bola Zmluva uzatvorená na dobu neurčitú, pričom je možné ukončiť ju vzájomnou
dohodou Zmluvných strán.
Článok II
Predmet dohody

2.1
2.2
2.3
2.4

Zmluvné strany sa v zmysle článku VI. ods. 3 písm. a) Zmluvy dohodli na ukončení platnosti Zmluvy, a to tak,
že deň 04.06.2021 je posledným dňom platnosti Zmluvy.
Ak v tejto Dohode nie je uvedené inak, ustanovenia Zmluvy o povinnosti mlčanlivosti, ochrany osobných údajov
a ustanovení, ktoré podľa ich obsahu upravujú vzťah Zmluvných strán po skončení platnosti Zmluvy zostávajú
v platnosti.
Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že od 01.07.2021 nebude podporovaná žiadnou Zmluvnou stranou zľavová
funkcionalita Bratislavských mestských kariet vydaných Bankou do 04.06.2021 (vrátane).
Hlavné mesto sa týmto zaväzuje, že vo všetkých komunikáciách vykonaných v akejkoľvek forme adresovaných
občanom Hlavného mesta ohľadom ukončenia projektu Bratislavskej mestskej karty bude Hlavné mesto ako
dátum ukončenia podporovania dopravnej funkcionality Bratislavských mestských kariet prezentovať dátum nie
neskorší, ako 30.06.2023.

Článok III
Záverečné ustanovenia
3.1
3.2
3.3

Táto Dohoda predstavuje povinne zverejňovanú zmluvu v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. –
zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj v zmysle
ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po
jej zverejnení na webovom sídle Hlavného mesta.
Zmluvné strany prehlasujú, že si Dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním, sú si vedomé
právnych následkov jej podpísania a Dohodu podpisujú slobodne a vážne a nie za jednostranne nevýhodných
podmienok.

V Bratislave, dňa ....................

V Bratislave, dňa ....................

Za Hlavné mesto:

Za Banku:

_____________________
Ing. Tatiana Kratochvílová v.r
prvá námestníčka primátora

_____________________
Ing. Peter Krútil v.r
predseda predstavenstva

_____________________
Mgr. Ing. Zdeněk Románek, MBA v.r
člen predstavenstva
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