
Dodatok č. 1 

k Zmluve o poskytovaní vybraných služieb za zvýhodnené ceny uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zo dňa08.04.2013 

(ďalej iba „zmluva"). 

Zmluvné strany 

1. Všeobecná úverová banka, a.s. 
so sídlom: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 
IČO: 31320 155 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., oddiel Sa, číslo vložky 341/B, 

konajúca prostredníctvom: Ing. Iveta Madolová, 
regionálny riaditeľ retailovej obchodnej siete Nitra 

a 
Ing. Dana Košecová, 
riaditeľ retailovej pobočky Župná 1 O, Zlaté Moravce 

(ďalej aj ako „VUB") 

2. Mestský úrad Zlaté Moravce 
so sídlom: Ul. 1. mája 2, 953 O 1 Zlaté Moravce 
IČO: 00 308 676 

konajúca prostredníctvom: 

a 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta Zlaté Moravce 

(ďalej aj ako „významný klient") 

sa dohodli v zmysle Článku VL bodu 4 zmluvy na doplnení tejto zmluvy o písomný Dodatok č. l (ďalej 
len „Dodatok") v nasledovnom znení: 

Čl. 1 
Predmet Dodatku 

1. V čl. III. Práva a povinnosti zmluvných strán sa bod 2 zmluvy mení takto: 
„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." 

2. V čl. III. Práva a povinnosti zmluvných strán sa bod 9 zmluvy mení takto: 
„VUB je oprávnená poskytovať navrhované benefity pri ponuke produktov ako sú uvedené 
v predloženej ponuke po podpísaní tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.". 

3. V čl. III. Práva a povinnosti zmluvných strán sa bod 10 zmluvy mení takto: 
„Výška priznaných benefitov, podlieha kedykoľvek prehodnoteniu zo strany VUB." 



4. V čl. III. Práva a povinnosti zmluvných strán sa dopÍňa bod 11 takto: 
„Aby bola zo strany VUB zabezpečená nadštandardná obsluha zamestnancov významného klienta, 
ktorí patria do kategórie manažmentu, významný klient predloží VUB zoznam svojich 
zamestnancov, ktorí prejavili o ponuku záujem, a patria do kategórie TOP manažmentu a kľúčových 
zamestnancov, spolu s ich záujmom o konkrétne obchodné miesto VUB (príloha č. 1 a 2 k tomuto 
dodatku). Tieto zoznamy VUB použije výlučne pre zabezpečenie nadštandardnej obsluhy.". 

5. Týmto Dodatkom sa zrušujú Prílohy č. 1 a 2 k zmluve a nahrádzajú sa novými Prílohami č. 1 a 2 -
TOP manažment, Kľúčoví zamestnanci, ktoré spolu s Prílohou č . 3 - Business Partner Program 
tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku. 

Čl. II 
Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú stranu. 

2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Tento dodatok 
nadobúda účinnosť 14 dní po podpise tohto dodatku. 

3. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom zmenené alebo zrušené, zostávajú v platnosti 
nezmenené. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé k právnym úkonom a že text tohto Dodatku je jasným a 
zrozumiteľným vyjadrením ich vážnej a slobodnej vôle, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. Zmluvné 
strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nebola žiadnym spôsobom obmedzená. 

2 4. o9. 1n 
V Zlatých Moravciach, dňa .............. .. . 
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Za VUB: 

Ing. Iveta Madolová-;- · 
regionálny riadit ľ retailovej obchodnej siete 

Nitra ,f j j 

J 'Dfl 
Ing. Dana Košecová 
riaditeľ retailovej pobočky Župná 10 
Zlaté Moravce 

V Zl t , h M · h dv 2 4 09 Í n a yc oravciac , na ..... : ...... : ... . 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta Zlaté Moravce 



Príloha č. 1 

TOP manažment 

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

konkrétne obchodné miesto, 
resp. konkrétneho 
zamestnanca banky - uviesť 
jeho meno) 
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Významný klient týmto vyhlasuje, že v súlade s§ 12 ods.2 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane 
osobných údajov získal písomný súhlas zamestnancov s poskytnutím osobných údajov vo vyššie 
uvedenom rozsahu spoločnosti VUB a s overovaním existencie trvanie pracovno-právneho vzťahu 
zamestnanca na personálnom oddelení zo strany VUB. 

Za významného klienta odsúhlasil: Kontaktná osoba pre VUB: 
Ing. Peter Lednár, CSc. Ing. Dana Košecová 

meno a priezvisko meno a priezvisko 
primátor mesta Zlaté Moravce riaditeľ retailovej pobočky 

funkci~~ funkcia 
0904 755 605 

Podpis kontakt 



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 
jeho meno) 
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Významný klient týmto vyhlasuje, že v súlade s§ 12 ods.2 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane 
osobných údajov získal písomný súhlas zamestnancov s poskytnutím osobných údajov vo vyššie 
uvedenom rozsahu spoločnosti VUB a s overovaním existencie trvanie pracovno-právneho vzťahu 
zamestnanca na personálnom oddelení zo strany VUB. 

Za významného klienta odsúhlasil: Kontaktná osoba pre VUB: 
Ing. Peter Lednár, CSc. Ing. Dana Košecová 

meno a priezvisko meno a priezvisko 
primátor mesta Zlaté Moravce riaditeľ retailovej pobočky 

funkcia 
0904 755 605 

Podpis '7 kontakt 


