
DODATOK Č. 1 
K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 

uzavretej medzi 

Tatra banka, a.s. 

ako Bankou 

a 

Tatra Biiling, s.r.o. 

ako Dodávateľom 

a 

Mesto Senec 

ako Klientom 

; ? n 



Tento Dodatok č. 1 (ďalej len „Dodatok") k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 30.11.2012 
(ďalej len „Zmluva") bol uzavretý medzi zmluvnými stranami: 

(1) Tatra banka, a.s., so sídlom: Hodzovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930, zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 71/B, zastúpená Ing. Marcelom 
Kaščákom, členom predstavenstva a Ing. Zuzana Koštialová, riaditeľ odboru veľkých firem. klientov 

(ďalej len „Banka") 

(2) Tatra Billing, s.r.o., so sídlom: Hodzovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1. IČO: 35 810 572 zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I. oddiel: Sro, vložka č.. 23943/B, zastúpená Ing. 
Marcelom Kaščákom, konateľom a Ing. Petrom Halušom, konateľom 

(ďalej len „Dodávateľ') 

(3) Mesto Senec, so sídlom: Mierové nám. 8, 903 01 Senec, IČO. 003065, zastúpená Ing. Karol Kvál, 
primátor 

(ďalej len ako „Klient) 

JMi 



Preambula 

1. Banka, Dodávateľ a Klient uzatvorili dňa 28.4.2004 Zmluvu o poskytovaní služieb (ďalej len Zmluva"). 
Banka na základe Zmluvy zabezpečovala vybrané, v zmluve špecifikované činnosti súvisiace najmä 
s preberaním a distribúciou dát a dokumentov, výmena ktrorých sa uskutočňuje medzí Dodávateľom 
a Klientom. 

2. Nevyhnutnosť spolupráce Banky pri poskytovaní služieb Dodávateľa Klientovi v zmysle Zmluvy vyplývala 
najmä z úzkeho prepojenia IT infraštruktúry Banky a Dodávateľa a využívania niektorých súčastí IT 
infraštruktúry Banky pri poskytovaní siužieb Dodávateľa čo bolo umožnené majetkovým prepojením Banky 
a Dodávateľa. 

3. Vzhľadom na skutočnosť, že s účinnosťou od 1 12. 2012 dôjde k zmene vlastníctva obchodných podielov 
v Dodávateľovi a BanKa prestane byť spoločníkom Dodávateľa, dôjde k ukončeniu využívania infraštruktúry 
Banky pri poskytovaní služieb v zmysle Zmluvy Klientovi. Dodávateľ vyhlasuje, že k predmetnému vytvorí 
všetky, predovšetkým technické, personálne a bezpečnostné predpoklady na riadne a včasné plnenie 
povinností vyplývajúce zo alebo súvisiace so Zmluvou tak aby boli tieto povinnosti realizované, ak nie je 
v článku II. tohto dodatku stanovené inak, výlučne Dodávateľom. 

4. Vzhľadom na všetky vyššieuvedené skutočnosti zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 1 k Zmluve. 

Článok I. 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ku dňu 1.12. 2012, Banka prestane byť zmluvnou stranou tejto Zmluvy, ak 
nie je v článku H Tohto dodatku výslovne uvedené inak, s čim Dodávateľ a Klient súhlasia. 

2 Dodávateľ a Klient sa dohodli, že odo dňa 1.12. 2012 všetky práva a povinnosti Banky definované Zmluvou 
alebo so Zmluvou súvisiace či z nej vyplývajúce, s výnimkou tých, ktoré sú výsiovne uvedené v článku II. 
Tohto dodatku, prechádzajú na Dodávateľa. Ak v článku II. tohto dodatku nie je výslovne uvedené inak, 
Dodávateľ a Klient sa dohodli, že v prípadoch, ak z príslušných ustanovení Zmluvy vyplýva, že určité právo 
alebo povinnosť či záväzok je spoločným právom či záväzkom Banky a Dodávateľa (či už solidárnym alebo 
deleným), stáva sa takéto právo, povinnosť či záväzok výlučným právom, povinnosťou či záväzkom 
Dodávateľa. Banka a Klient s predmetnými dohodami prejavujú svoj výslovný súhlas. 

3. V prípadoch, ak Zmluva uvádza ako miesto akéhokoľvek plnenia ľubovolné priestory Banky, a v článku II 
tohto Dodatku nie je uvedené výslovne inak, odo dňa 1. 12. 2012 sa takto určené miesto plnenia mení na 
obchodné priestory Dodávateľa nachádzajúce sa na Ivanskej ceste 2/A v Bratislave. 

4. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že akékoľvek nároky Klienta vyplývajúce z výlučných povinností čí 
záväzkov Banky voči Klientovi uvedených v Zmluve, ktoré vzniknú pred 1. 12. 2012 zostávajú nedotknuté 
a Klient bude i po takomto dni oprávnený uplatniť si ich voči Banke Akékoľvek nároky Klienta vyplývajúce 
zo spoločných (či už solidárnych či delených) povinností či záväzkov Banky a Dodávateľa voči Klientovi 
uvedených v Zmluve, ktoré vzniknú pred 1. 12. 2012 zostávajú nedotknuté pričom Klient bude po takomto 
dni oprávnený uplatniť si ich výlučne voči Dodávateľovi 

. 



Článok II. 

V prípadoch, ak je v Zmluve ako spôsob úhrady odplaty za služby poskytované Dodávateľom Klientovi 
inkaso z účtu Klienta vykonávané Bankou. Klient sa zaväzuje, bez zbytočného odkladu po uzatvorení tohto 
Dodatku udeliť súhlas s takýmto inkasom aj prostredníctvom na to určeného formulára Banky. Dodávateľ, 
Klient a Banka sa dohodli, že až do okamihu nadobudnutia účinnosti súhlasu s inkasom udeleného na 
príslušnom formuláry Banky, zostáva platným, účinným a právne záväzným súhlas s inkasom uvedený 
v Zmluve, pričom banka je oprávnená vykonať všetky úkony nevyhnutne potrené na ieho uskutočnenie, 
takako keby bol súhlas s inkasom udelený na predmetnom formuláry Banky. 

V prípadoch, ak je predmetom plnenia zo Zmluvy aj položkovité rozúčtovanie platieb realizovaných 
prostredníctvom PPU Slovenskej pošty, a.s. na účte Klienta BanKOU (ďalej len „Rozúčtovanie") sa Banka, 
Klient a Dodávateľ dohodli, že príslušné ustanovenia Zmluvy upravujúce Rozúčtovanie, alebo 
s Rozúčtovaním súvisiace (najmä no nie len. ustanovenia o trvaní Zmluvy, o voľbe práva či o ukončení 
Zmluvy) zostávajú platné a účinné a to bez ohľadu na to, v ktorej časti Zmluvy sú systémovo začlenené. Na 
tieto ustanovenia sa bude nahliadať ako na ucelený celok a odo dňa 1.12. 2012 budú tvoriť samostatnú 
dvojstrannú zmiuvu uzatvorenú medzi Bankou a Klientom. Jej platnosť a účinnosť bude posudzovaná 
oddelene a nezávisle od ostatných ustanovení Zmluvy a nebude závislá na samotnom trvaní Zmluvy v jej 
ostatných častiach upravujúcich vzťahy medzi Klientom a Dodávateľom Pre vylúčenie akýchkoľvek 
pochybností Dodávateľ nebude zmluvnou stranou takejto zmluvy a z predmetnej zmluvy nebudú pre 
Dodávateľa vyplývať žiadne práva či povinnosti. Banka a Klient sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po 1. 
12. 2012 vyvinúť všetky potrebné kroky smerujúce k uzatvoreniu novej zmluvy, predmetom ktorej bude 
položkovité rozúčtovanie platieb realizovaných prostredníctvom PPU Slovenskej posty, a.s. na účte Klienta 
Bankou s obsahom obdobným ako je obsah zmluvy v zmysle predchádzajúcich viet, pričom odo dňa 
nadobudnutia platnosti a účinnosti takejto novej zmluvy zaniká zmluva v zmysle predchádzajúcich viet 
v celom rozsahu 

Článok III. 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Bankou. 
Dodávateľom a Klientom a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovej stránke Klienta. 

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené či už priamo alebo nepriamo týmto Dodatkom zostávajú 
zachované bez zmeny. 

3 Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 rovnopisoch po dvoch pre každú zo zmluvných strán. 

„podpísané 
podpísané 


