Dodatok č. 2
k Zmluve o spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta
(ďalej len „Dodatok“)
uzatvorený medzi:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 341/B
IČO: 31 320 155
Zastúpenie: Ing. Dana Kondrótová, riaditeľka Odboru Štandardní klienti a RNDr. Andrea Šipošová, vedúca Oddelenia Kartové
procesy
(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“)
Preambula
Dňa 21.10.2010 bola medzi Bankou a Hlavným mestom uzatvorená Zmluva o spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta
(ďalej len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je dohoda Zmluvných strán o spolupráci pri príprave a implementácií Projektu BMK.
Článok I
Predmet Dodatku
Zmluvné strany sa dohodli na postupnom ukončení spolupráce na Projekte BMK a to za podmienok určených v tomto Dodatku.
Článok II
Platobná funkcionalita - vydávanie a obnova BMK
2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Banka bude vydávať a obnovovať existujúce BMK až do dňa 30.06.2022 vrátane.
2.2. Zmluvné strany súhlasia s tým, že BMK vydávané a obnovované podľa bodu 2.1. Dodatku budú mať dizajn v zmysle Prílohy
č. 1 Zmluvy, a to až do uplynutia doby platnosti týchto BMK.
2.3. Na BMK, ktoré boli vydané do dňa 30.06.2022, Banka zabezpečí platobnú funkcionalitu až do dňa uplynutia doby ich platnosti.
2.4. V prípade straty, poškodenia alebo zničenia BMK po dni 30.06.2022 Banka neumožní znovuvydanie BMK.
Článok III
Dopravná funkcionalita BMK
3.1. Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatky k svojim zmluvám s príslušnými dopravcami spolupracujúcimi ku dňu podpisu
tohto Dodatku na projekte BMK tak, aby bolo zabezpečené, že dopravná funkcionalita bude na BMK dostupná až do dňa 30.06.2023
vrátane.
3.2. Hlavné mesto sa zaväzuje verejne komunikovať ukončenie poskytovania dopravnej funkcionality na BMK v súlade s bodom
3.1. Dodatku.
Článok IV
Vernostná a zľavová funkcionalita BMK, zľavová funkcionalita v podobe programu EURO ‹ 26
4.1. Hlavné mesto vyhlasuje, že odo dňa 01.07.2021 nebude poskytovať, podporovať a komunikovať žiadne zľavy pre držiteľov
BMK.
4.2. Banka berie na vedomie vyhlásenie Hlavného mesta podľa bodu 4.1. Dodatku.
4.3. Hlavné mesto sa zaväzuje verejne komunikovať zrušenie poskytovania všetkých zľavových funkcionalít na BMK.

Článok V
Trvanie Zmluvy a zmluvné vzťahy pretrvávajúce po ukončení Zmluvy
Platnosť a účinnosť Zmluvy zanikne uplynutím dňa 30.06.2022, s výnimkou ustanovení, ktoré upravujú vzťahy medzi Zmluvnými
stranami aj po tomto dátume v znení tohto Dodatku.
Článok VI
Záverečné ustanovenia
6.1. Tento Dodatok 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.
6.2. Dňom podpisu oboma Zmluvným stranami sa tento Dodatok stáva súčasťou Zmluvy. Ak sú v tomto Dodatku použité pojmy
s veľkým písmenom a nie sú zadefinované v Dodatku, majú význam im určený v Zmluve.
6.3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho
zverejnenia na webovom sídle Hlavného mesta. O zverejnení Dodatku informuje Hlavné mesto Banku bezodkladne.
6.4. Ustanovenia Zmluvy, ktoré týmto Dodatkom nie sú dotknuté ostávajú nezmenené.
6.5. Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním, sú si vedomé právnych následkov
jeho podpísania a Dodatok podpisujú slobodne a vážne a nie za jednostranne nevýhodných podmienok.
V Bratislave, dňa ....................
Za Hlavné mesto:

V Bratislave, dňa ....................
Za Banku:

_____________________
Ing. Tatiana Kratochvílová v.r.
prvá námestníčka primátora

_____________________
Ing Dana Kondrótová v.r.
riaditeľka Odboru Štandardní klienti

_____________________
RNDr. Andrea Šipošová v.r.
vedúca Oddelenia Kartové procesy
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