Dohoda o ukončení
Zmluvy spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta zo dňa 31.05.2011 v znení Dodatku č. 1 zo dňa
29.06.2018 (ďalej len „Dohoda“)
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaná:
V mene ktorej konajú:

Poštová banka, a.s.
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
31 340 890
202 029 4221
SK7020000680
v Obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 501/B
Ing. Andrej Zaťko – predseda predstavenstva
Ing. Peter Hajko – člen predstavenstva

(ďalej len ako „Banka“)
a
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
V mene ktorej koná/konajú/Zastúpená:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava –
mestská časť Staré Mesto
00 603 481
2020372596
SK2020372596
Ing. Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka
primátora

(ďalej len ako „Hlavné mesto“)
(Banka a Hlavné mesto sú ďalej spoločne
uvádzaní ako „Zmluvné strany“ alebo
jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Článok I.
Úvodné ustanovenie
1. Zmluvné strany uzavreli dňa 31.05.2011 Zmluvu o spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta,
v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29.06.2018 (ďalej len „Zmluva”). Účelom Zmluvy bola úprava spolupráce
Zmluvných strán pri realizácii Projektu BMK a s tým súvisiacich práv a povinností Zmluvných strán.
2. V zmysle článku X. bodu 10.3 Zmluvy je možné Zmluvu ukončiť dohodu Zmluvných strán.
3. Zmluvné strany sa dohodli na ukončení Zmluvy a za týmto účelom uzatvárajú túto Dohodu.
4. Pokiaľ nie je inak definované v tejto Dohode, slová a výrazy s veľkým začiatočným písmenom používané
v tejto Dohode majú význam ako sú definované v Zmluve.
5. 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 (ďalej len
„Zákon o slobode informácií“), ako aj v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky
zákonník.
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Článok II.
Predmet Dohody
1. Zmluvné strany sa dohodli na ukončení Zmluvy ku dňu 30.06.2021, nie však skôr ako dňom nasledujúcom
po dni prvého zverejnenia v zmysle Článku III. odsek 1 tejto Dohody.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že ku dňu ukončenia Zmluvy majú vysporiadané všetky vzájomné záväzky
vyplývajúce zo Zmluvy s výnimkou tých záväzkov, ktoré z povahy veci trvajú aj po skončení Zmluvy.
3. V zmysle prvej a druhej vety článku X. bod 10.3 Zmluvy: „V prípade ukončenia tejto Zmluvy dohodou alebo
výpoveďou sa Banka zaväzuje ukončiť vydávanie Kariet BMK k poslednému dňu platnosti tejto Zmluvy,
pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Karty BMK, ktoré boli k poslednému dňu platnosti tejto Zmluvy
vydané, Banka je oprávnená ponechať v platnosti do ich exspirácie.“. V zmysle citovaného ustanovenia
Banka ponechá v platnosti Karty BMK, ktoré boli vydané k poslednému dňu platnosti tejto Zmluvy, a to do
ich exspirácie.
Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť deň
nasledujúci po jej zverejnení na webovom sídle Hlavného mesta.
2. Dohoda je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých jeden (1) rovnopis obdrží Banka a jeden (1)
rovnopis obdrží Hlavné mesto.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, Dohodu si pred jej uzatvorením
prečítali, jej obsahu porozumeli, že ju neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že
ju uzatvárajú bez akéhokoľvek nátlaku, slobodne, vážne, ako prejav ich skutočnej slobodnej vôle a na
znak súhlasu s ňou a jej znením ju Zmluvné strany vlastnoručne podpisujú.

Za Banku:

Za Hlavné mesto:

V Bratislave, dňa___________________

V ____________, dňa ______________

_________________________________
Ing. Andrej Zaťko v.r
predseda predstavenstva
Poštová banka, a.s.

_________________________________
Ing. Tatiana Kratochvílová v.r
prvá námestníčka primátora
Hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava

_________________________________
Ing. Peter Hajko v.r
člen predstavenstva
Poštová banka, a.s.
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