
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ VYBRANÝCH SLUŽIEB 

ZA ZVÝHODNENÉ CENY 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona 513/1991 Zb Obchodného zákonníka 
v platnom znení 

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA, a.s. 

a 

Mesto Zlaté Moravce 



Všeobecná úverová banka, a. s. 

Článok 1 
Zmluvné strany 

so sídlom: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 
IČO: 31320155 

zapísaná v Obchodnom registri, vedenom na Okresnom súde Bratislava I. odd. Sa, vl. 
č. 341/B 

konajúca prostredníctvom: Ing. Blanka Bobeková, 
regionálny riaditeľ retailovej obchodnej siete Nitra 

a 
Ing. Roman Smolen, 
riaditeľ retailovej pobočky Zlaté Moravce, Župná 1 O 

(ďalej aj ako „VUB") 

a 

Mesto Zlaté Moravce 
so sídlom: 1.mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
IČO: 308676 

zapísaný v Obchodnom registri, vedenom na Okresnom súde Nitra, oddiel Sro, vložka 
č. 13235/N 

konajúca prostredníctvom: Ing. Peter Lednár CSc. 
primátor mesta 

(ďalej aj ako „významný klient") 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je vzájomná spolupráca zmluvných strán. 

2. Obsahom spolupráce je poskytnutie produktov a služieb zo strany VUB 
zamestnancom významného klienta za zvýhodnené ceny a splnenie stanovených 
podmienok zo strany zamestnancov významného klienta. 
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Článok III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Zmluvné strany budú vyvíjať činnosť smerujúcu k vytvoreniu čo najvýhodnejších 
podmienok pre realizáciu vzájomnej spolupráce, so zreteľom na svoje obchodné 
záujmy. 

2. VUB sa zaväzuje poskytnúť zamestnancom významného klienta prisľúbené 

zvýhodnenia v zmysle predloženej ponuky, ktorá tvorí Prílohu č. 3 - Business 
Partner Program tohto dodatku v prípade, ak zamestnanci významného klienta 
splnia stanovené podmienky uvedené v ponuke. 

3. Významný klient sa zaväzuje, že VUB bude jedným z najviac dvoch zmluvných 
partnerov, bankových inštitúcií, ktorého bankové produkty bude významný klient 
propagovať u svojich zamestnancov. 

4. Významný klient sa zaväzuje, že s touto ponukou oboznámi svojich zamestnancov 
a zvýhodnené produkty VUB, a. s., bude propagovať vo svojich podnikových 
časopisoch, na stránkach svojho intranetu, na výveskách v priestoroch pracovísk 
svojich zamestnancov alebo inou vhodnou formou. 

5. Zvýhodnené podmienky, ktoré sú v rámci predloženej ponuky určené 

zamestnancom významného klienta, môže zamestnanec využívať len pokiaľ trvá 
jeho pracovný pomer u významného klienta. 

6. Významný klient sa zaväzuje, že poskytne VUB vzor dokladu, ktorým sa budú 
jeho zamestnanci preukazovať v obchodných miestach VUB pri žiadosti o 
zvýhodnené produkty, napr. vzor zamestnaneckého preukazu. 

7. Aby bola zo strany VUB zabezpečená nadštandardná obsluha zamestnancov 
významného klienta, ktorí patria do kategórie manažmentu, významný klient 
predloží VUB zoznam svojich zamestnancov ktorí patria do kategórie TOP 
manažmentu a Kľúčových zamestnancov, spolu s ich záujmom o konkrétne 
obchodné miesto VUB, a. s. (príloha č. 1 a 2 k tejto zmluve). Tieto zoznamy VUB 
použije výlučne pre zabezpečenie nadštandardnej obsluhy. 

8. Osobou oprávnenou konať vo veci zmluvy v mene významného klienta je Ing. 
Iveta Szobiová, vedúca oddelenia financií a rozpočtu. 

9. VUB je oprávnená poskytovať navrhované benefity pri ponuke produktov ako sú 
uvedené v predloženej ponuke po podpísaní tejto zmluvy obidvoma zmluvnými 
stranami. 

10. Výška priznaných benefitov, podlieha kedykoľvek prehodnoteniu zo strany VUB. 
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Článok IV. 
Povinnosť mlčanlivosti 

Zmluvné strany sa zaväzUJU zachovávať mlčanlivosť o poskytovaných 
zvýhodneniach zo strany VUB pre zamestnancov významného klienta, ako aj o 
ďalších postupoch súvisiacich s realizáciou postupov vyplývajúcich z tejto zmluvy a 
zo špeciálnej ponuky VUB pre zamestnancov významného klienta a neposkytnúť ich 
tretej osobe. Zároveň sa zaväzujú dodržiavať ustanovenia § 17 a nasl. Zákona č. 

51311991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

Článok V. 
Všeobecné ustanovenia 

1. V prípade, ak významný klient neprejaví záujem o zvýhodnenia vyplývajúce zo 
špeciálnej ponuky zo strany VUB do termínu, ktorý je uvedený v ponuke, ponuka 
sa stáva bezpredmetnou . Pre jej aktualizáciu je potrebné opätovné rokovanie 
medzi VUB a významným klientom. 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Táto 
zmluva nadobúda účinnosť 14 dní po podpise zmluvy. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú . 

3. Každá zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať túto zmluvu bez uvedenia 
dôvodu, s výpovednou lehotou troch mesiacov. Výpovedná lehota začína plynúť 
prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

4. Túto zmluvu je možné meniť, upravovať, rozširovať a dopÍňať len písomnými 
dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

5. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch originálnych exemplároch, pričom každá 
zmluvná strana obdrží dva z nich. 
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6. Zmluvné strany vyhlasujú, že text zmluvy je jasným a zrozumiteľným vyjadrením 
ich vážnej a slobodnej vôle, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. Akceptačná 
lehota je 1 O dní od doručenia návrhu druhej zmluvnej strane. 

7. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

v ť.!.~, dňa .~~.rZ!Jr3 

za VUB: 

" ' Ing. R~man Smolen, 

Miynské nivy 1 
ow 90 Btetl$l~va ~5 
é:~~:::~r::.~). 

riaditeľ 'retailovej pobobočky Zlaté Moravce, 
v 1 

Zupná ~~\ 

~ . ,„ . ' ) 
i/ ·ntl:fW[ v íf /[ ~ 1j) l!; V .... ..... „„, dna . „ .„.„ .. : „ 

ného klienta: 

Ing. Peter Lednár CSc. 
primátor mesta 
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Meno klienta 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
Mgr. Mario Lénárt 
JUDr. Mária V ozárová 
Ing. Michal Borkovič 
PhDr. Marián Takáč 
Ing. Iveta Szobiová 
Bc. Renáta Kordošová 
Mgr. Marek Horvát 
Ing. Jana Mesková 
Bc. Stefan Nociar 
Ing. Miroslav Košút 

Za významného klienta odsúhlasil: 

Ing. Iveta Szobiová 
meno a priezvisko 

Príloha č. 1 

TOP manažment 

Funkčné zaradenia obchodné miesto VUB 
(uviesť v prípade záujmu o 
konkrétne obchodné miesto, 
resp . konkrétneho zamestnanca 
bankv - uviesť jeho meno) 

Primátor mesta 
Prednosta Ms U 
Právnik 
Hlavný kontrolór 
Náčelník MsP 
Vedúca oddelenia 
Vedúca oddelenia 
Vedúci oddelenia 
Vedúca oddelenia 
Vedúci oddelenia 
Vedúci oddelenia 

Kontaktná osoba pre VUB: 

Beáta Stopková 
meno a priezvisko 

v / t/ 

vedúca oddelenia financií a rozpočtu i'X.7fl/Oľ~ 1-H lv4 x, eľ) 
funkcia funkcia 

Podpis kontakt 
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Príloha č. 2 
Kľúčoví zamestnanci 

Meno klienta Funkčné zaradenia obchodné miesto VUB 
(uviesť v prípade záujmu o 

konkrétne obchodné miesto, 
resp. konkrétneho zamestnanca 
banky - uviesť ieho meno) 

Ing. Monika Andrýsková Referent 
Mgr. Jana Gergelová Referent 
JUDr. Silvia Očovská Referent 
Ing. Daniela Sutková Referent 
Mgr. Miroslava Kováčová Referent 
Ľubomíra Rosinská Séfredaktorka TN 
Ing. Mária Petrovičová Referent TN 
Mgr. Ondrei Sivčák Referent 
Emil Hudák Referent 
Alexandra Borčániová Referent 
Jana Križanová Referent 
Ing. Júlia Bacigalová Referent 
Ing. Olina Kroalová Referent 
Ing. Ivana Vaškovičová Referent 
Mária Očovavová Referent 
Ľubica Bollová Referent 
Lubov Konečná Referent 
Alena Gáliková Referent 
Helena Zaťková Referent 
Lenka Drienovská Referent 
Diana Červenáková Referent 
Erika Babocká Referent 
Mgr. Katarína Nociarová Referent 
Mgr. Monika Danišová Referent 
Marián Strnádek Referent 
Eva Opálená Referent 
Eva Chrenová Referent 
Ivana Vácvalová Referent 
Ing. Dagmar Floreková matrikárka 
Eva Šimonová Referent 
Ing. Veronika Sakmanová Referent 
Ing. Peter Kmeť Referent 
Katarína Pechová Referent 
Brigita Rainohová Referent 
Silvia Svaičíková Referent 
Ing. Lubica Kačalová Referent 
Ing. Daniela Durčeková Referent 
Jozef Babocký MsP 
Stefan Cičo MsP 
Jozef Culák MsP 
Dušan Hlavatý MsP 
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.. 

Vladimír Horný 
Roman Jenis 
Stanislav Kováč 
JozefMoška 
Roman Šimovič 
Peter Vago 

Za významného klienta odsúhlasil : 

Ing. Iveta Szobiová 
meno a priezvisko 

vedúca oddelenia financií a rozpočtu 
funkcia 

Podpis 

MsP 
MsP 
MsP 
MsP 
MsP 
MsP 

Kontaktná osoba pre VUB : -J}Qfŕ iTVPí(C tf 
meno a priezvisko 

· 1 " I ~, 
l"-11tfltt''i ti~lv~XCll 

funkcia 

kontakt 
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