Dodatok č. 3
k Zmluve o spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta
(ďalej len ako „dodatok“)
medzi:
Všeobecná úverová banka, a.s.
šidlo:
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
registrácia:
IČO:

Obctiodný register Okresného súduBratislava
31 320 155

I, oddiel:Sa, vložka č. 341/B

zastúpenie:

Ing. Dana Kondróíová, riaditeľka OdboruŠtandardní klienti a RNDr.Andrea Šipošová, vedúca Oddelenia
Kartové procesy

(ďalej len „Banka“)

Hlavné m esto SR Bratislava
sídlo:
IČO:

Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
00 603 481

zastúpenie:

Ing. Tatiana Kratochvilová, prvý námestnik primátora v zmysle Podpisového poriadku účinného ku dňu podpisu
tohto dodatku

(ďalej len „Hlavné m esto“)
(Banka a Hlavné mesto spoločne ďalej aj ako „Zm luvné strany“ alebo samostatne aj ako „Zmluvná strana“)
Preambula
Dňa 21.10.2010 bola medzi Bankou a Hlavným mestom uzatvorená Zmluva o spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta
(ďalej len ako „Zm luva“), predmetom ktorej je dohoda Zmluvných strán o spolupráci pri priprave a implementácii Projektu BMK.
V zmysle článku VI bod 10 Zmluvy sa jej ustanovenia môžu meniť na základe písomnej dohody Zmluvných strán formou vzostupne
očíslovaných dodatkov, s výnimkou prílohy č. 4, ktorú je možné meniť písomným oznámením jednej Zmluvnej strany druhej.
Dňa 28.06.2021 bol medzi Bankou a Hlavným mestom uzatvorený dodatok č. 2 k Zmluve (ďalej len ako „Dodatok č. 2“), predmetom
ktorého je úprava podmienok postupného ukončenia spolupráce na Projekte BMK.
Vzhľadom na zmenu pomerov, ktorú nebolo možné v čase podpísania Dodatku č. 2 rozumne predvídať, dohodli sa Zmluvné strany
na uzatvorení tohto dodatku.
Článok I
Predmet dodatku
1.

Predmetom tohto dodatku je zmena Zmluvy v zneni Dodatku č. 2 nasledovne:
a)

Článok II, bod 2.1. Dodatku č. 2 sa meni a znie nasledovne:
„Zmluvné strany sa dohodli, že Banka môže vydávať a obnovovať existujúce SMK až do dňa 30.06.2023 vrátane.“

b)

Článok II, bod 2.3. Dodatku č. 2 sa mení a znie nasledovne:
„Na BMK, ktoré boli vydané do dňa 30.06.2023, Banka zabezpečí platobnú funkcionalitu až do dňa uplynutia doby ich
platnosti, ak sa s držiteľmi BMK nedohodne inak.“

c)

Článok II, bod 2.4. Dodatku č. 2 sa mení a znie nasledovne:
„V pripade straty, poškodenia alebo zničenia BMK po dni 30.06.2023 Banka neumožni znovuvydanie BMK.“

d)

Článok VI, bod 4.1. Dodatku č. 2 sa mení a znie nasledovne:
„Hiavné mesto vyhlasuje, že odo dňa 01.07.2021 vrátane nebude poskytovať, podporovať a komunikovať žiadne zľavy
pre dĺžiteľov BMK. Tým nie je dotknuté právo Banky v spolupráci stredm i stranami po 01.07.2021 poskytovať,
podporovať a komunikovať zľavy pre držiteľov BMK.“

e)

Článok V Dodatku č. 2 sa mení a znie nasledovne:
„Platnosť a účinnosť Zmluvy zanikne uplynutím dňa 30.06.2023, s výnimkou ustanovení, ktoré upravujú vzťahy medzi

Zfnkjvnýwi stranami a j p o tomto d ä u m e v zneni fáhto Oodôft<u “
2.

1.

Ostatné ustanovene Zmluvy a Dodatku č. 2, ktoré nie sú týmto dodatkom doknuté ostávajú v p la ^ s ti bez zmeny.

Č lánok II
Záverečné ustanovenia
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jetio podpisu oprávnenými zástupcami obocfi Zmluvnýcti strán a Ocinnosť dňom
nasledujúcim po dnŕjeho zverejnenia v registri v zmysle § 47a ods. 1 zäk. 1 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v zneni
neskorších predpisov v spojer^i s § 5a ods. 6 zák. č 211/2000 Z. z. zákona o slobodnom prístupe k inforTnáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zäcon o slobode inlorm ádi) v znení neskorších predj^sov. O zverejnení dodatku sa Hlavné
mesto zavázuje bezodkladne informovať Banku.

2.

Tento dodatek sa dňom jeho podpisu stáva súčast'ou Zmluvy a predstavuje úplnú dc^odu Zmluvnýdi strán ^kajúcu sa
predmetu dodatku, čim nahrádza akúkoľvek predchádzajúcu korešpondenau a rokovania Zmluvných s trá n ia už úsme alebo
písomné týkajúce sa predmetu tohto dodatku, a ktoré sa kon äi pred p o p is a n im tohto dodatku; Zmluvné strany vyhlasujú,
že žiadne ústoe a n ptsomné veď ajsie dojednania ku ď iu podpisu dodatku neexistujú.

3.

Tento dodatok je vyhotovený v 4 (slovom: štyroch) rovnopisoch s platnosťou o rig rá lu ; 2 (slovom: dva) rovnopisy pre Banku
d 2 ( ^ v o m : dva) pre l^avné mesto.

4.

Zmluvné sťa ny vy hlasnú, že sí tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli. súNasíd s ním bez výhnkd a sú si vedomé
p rá ^ y c h následkov podpísania tohto dodatku.

5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná sictooda nie je žiadnym spôsobom obmedzená, tonto dodatok uzatvárajú
Z b o d n e , vážne, rae v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a je jasným, urätým a vemým vyjadrením id i vôle.
čo potvrdzujú vlastoomčnýmí podpismi.
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Za Hlavné mesto:

Za Banku:

tog Dar>a Kondrótová
riaditeľka Odbonj Štandardní klient

Ing. Tdäana Kratochvilová
prvý námestník prmátora

RNDr. Andrea Šipošová
vedúca Oddelenia Kartové procesy
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