ZÁSADY,
KTORÝMI SA URČUJÚ PODMIENKY VYDÁVANIA A POUŽÍVANIA VERNOSTNEJ KARTY MESTA KOMÁRNO
Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 4 ods. 3 písm. h) zákona SNR číslo 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v záujme utvárania a chránenia zdravých
podmienok a spôsobu života obyvateľov mesta sa uznieslo na týchto zásadách:
§1
Úvodné ustanovenie
1. Tieto zásady upravujú podmienky vydávania a používania Vernostnej karty Mesta Komárno
pre fyzické osoby (ďalej len „vernostná karta“).
2. Účelom vydania vernostnej karty je utváranie a zabezpečovanie zdravých a kvalitnejších
podmienok spôsobu života obyvateľov Mesta Komárno (ďalej len „mesto“), poskytovaním
výhod spojených s vernostnou kartou, ako aj motivovať občanov mesta k plneniu povinností
a záväzkov voči mestu.
3. Držiteľ vernostnej karty má nárok na výhody a zľavy poskytovaných mestom a mestskými
organizáciami a na využívanie zliav poskytovaných fyzickými osobami a právnickými
osobami, ktoré sa zapájajú do systému označeného touto vernostnou kartou.
§2
Vernostná karta
1. Vernostná karta je platobná karta vydávaná mestom v spolupráci s finančnou inštitúciou
(ďalej len „banka“). Vernostná karta sa vydáva vo dvoch prevedeniach označených názvami:
„Vernostná karta“ a „Vernostná karta Senior“.
2. Vernostnú kartu môže využiť každý obyvateľ mesta s trvalým pobytom na území mesta
(ďalej len „občan mesta“), v rozsahu a za podmienok upravených v § 3 a 4 týchto zásad.
3. Vernostná karta je neprenosná, a je platná spolu s občianskym preukazom. Každý občan
mesta môže mať len jednu vernostnú kartu.
§3
Žiadateľ
1. Občan mesta môže so svojou žiadosťou obrátiť sa na mesto o vydanie vernostnej karty.
Žiadosť sa podáva na Mestský úrad Komárno, Ekonomický odbor (ďalej len „odbor“).
Žiadateľ pri podaní žiadosti musí preložiť svoj občiansky preukaz.
2. Žiadosť musí byť podaná na predpísanom tlačive “Žiadosť o vydanie Vernostnej karty Mesta
Komárno“ (ďalej len „žiadosť“) (Príloha č. 1 zásad). Žiadosť musí byť žiadateľom
vlastnoručne podpísaná.
3. Podmienky pre získanie vernostnej karty sú:
a) trvalý pobyt na území mesta Komárno,
b) dovršenie18 roku,
c) žiadateľ nemá voči mestu žiadne podlžnosti,
d) žiadateľ má vysporiadané všetky záväzky voči mestu,
e) medzi mestom a žiadateľom nie je vedený žiadny súdny a iný právny spor.
4. Došlé žiadosti posúdi odbor, ktorý ju potvrdí na základe splnenia podmienok uvedených v §
3 ods. 3 zásad. Mesto priebežne zabezpečí zasielanie potvrdených žiadostí na pobočku
banky, ako aj informovanie žiadateľa o vybavení jeho žiadosti.
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§4
Rozsah vernostnej karty
1. Osoba, ktorej bola vernostná karta vydaná (ďalej len „držiteľ“) má nárok na výhody a zľavy
poskytované mestom a mestskými organizáciami, najmä na zľavy pri kúpe vstupeniek a
permanentky na podujatiach a aktivitách organizovaných mestom, zľavy pri návštevách
mestskej reštaurácie a hotelu. Rozsah a výšku poskytovaných výhod a zliav upravuje
osobitná zmluva o spolupráci uzatvorená medzi mestom a mestskými organizáciami.
2. Držiteľ vernostnej karty môže využívať ďalšie výhody a zľavy podľa ponuky spolupracujúcich
fyzických osôb a právnických osôb zapojených do systému vernostnej karty (napr. nákup
tovarov, poskytovanie služieb a pod.). Rozsah poskytovaných výhod a zliav upravuje
osobitná zmluva o spolupráci uzatvorená medzi mestom a spolupracujúcimi osobami.
§5
Podmienky vydávania a prevzatia vernostnej karty
1.

Vydávanie vernostnej karty zabezpečí mesto prostredníctvom banky na základe osobitnej
zmluvy o spolupráci.

2.

Vernostná karta sa vydáva bezplatne. V prípade straty, krádeže alebo poškodenia, karta
bude blokovaná a zrušená. Za vydanie novej náhradnej karty sa platí znížený poplatok vo
výške 80.- Sk, ktorý treba zaplatiť pri podaní žiadosti.

3.

Držiteľ vernostnej karty môže kartu osobne prevziať na pobočke banky v Komárne
v termíne do 2 pracovných dní od doručenia potvrdenej žiadosti podľa § 3 ods. 4 zásad na
základe identifikácie držiteľa podľa dokladu totožnosti.

4.

V prípade, ak aktivované a nadotované vernostné karty podľa § 6 zásad ich držitelia do
31.12.2009 neprevezmú, vykoná sa ich skartácia.
§6
Finančný príspevok

Mesto, okrem výhod podľa § 4 týchto zásad, poskytne v prospech držiteľov vernostnej
karty pri jej prvom aktivovaní finančný príspevok vo forme finančného daru. Pri aktivovaní
vernostných kariet „Vernostná karta“ bude nadotovaná sumou 100,-Sk a „Vernostná karta
Senior“ bude nadotovaná sumou 200,- Sk.
§7
Podmienky používania vernostnej karty
1.

Osobou oprávnenou na využívanie výhod spojených s vernostnou kartou je výlučne držiteľ
vernostnej karty.

2.

Držiteľ vernostnej karty je oprávnený na využívanie výhod jednej vernostnej karty v rámci
jedného podujatia len raz.

3.

Výhody a zľavy podľa § 4 ods. 1 zásad nie je možné spojiť zľavami a výhodami
poskytovanými inými subjektmi.

4.

Fyzické osoby a právnické osoby môžu zapojiť do systému vernostnej karty v rozsahu a za
podmienok stanovených v osobitnej zmluve o spolupráci.

5.

Spolupracujúce fyzické osoby, právnické osoby ako aj organizácie zapojené do systému
vernostnej karty sú povinné na viditeľnom mieste označiť miestnosť resp. prevádzkareň
vyobrazením vernostnej karty s logom (Príloha č. 2).
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6.

Rozsah a okruh poskytovaných výhod podľa § 4 ods. 1 zásad môže byť rozšírené. Mesto
vhodným spôsobom informuje občanov mesta o všetkých skutočnostiach a zmenách
súvisiacich s vernostnou kartou, zverejnením informácií.

7.

Vstupenky, lístky, permanentky zakúpené vernostnou kartou sú platné spolu s predložením
vernostnej karty.
§8
Platnosť vernostnej karty

Vernostná karta sa vydáva s platnosťou na 3 roky. Po uplynutí doby platnosti je potrebné
pre účely používania vernostnej karty podať novú žiadosť na ďalšie obdobie.
§9
Evidencia
1.
2.

Mestský úrad Komárno, Ekonomický odbor, vedie evidenciu vernostných kariet.
Evidencia obsahuje najmä:
a) evidenčné číslo karty,
b) meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo žiadateľa,
c) dátum vydania vernostnej karty,
d) platnosť vernostnej karty.
§ 10
Záverečné ustanovenia

1.

Na týchto zásadách sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 20. decembra
2007.

2.

Tieto zásady nadobudli účinnosť dňom 1. januára 2008.

Komárno 20. decembra 2007
MUDr. Tibor Bastrnák
primátor mesta
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Príloha č. 1 k Zásad

ŽIADOSŤ O VYDANIE VERNOSTNEJ KARTY
MESTA KOMÁRNO

1. Žiadateľ o vernostnú kartu (vypĺňa žiadateľ paličkovým písmom):

Meno a priezvisko: ………………………………................................................
Rodné číslo:

Titul: ..................................

……………………………...............………..

Číslo dokladu totožnosti: ...........................................................
Trvalé bydlisko
Ulica: …………..……..…..……………..............................................
Obec: ...............................................................................................

PSČ: ..................................

Telefónne číslo: ..................................................
V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľujem Mestu Komárno a OTP Banke Slovensko, a.s. súhlas so
spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v tejto žiadosti a súhlas s poskytnutím týchto údajov osobám, s ktorými OTP
Banka Slovensko, a.s. spolupracuje pri automatizovanom spracovaní údajov súvisiacich s vydávaním a používaním vernostnej karty.

V ..........................., dňa ..........................

............................................................................
podpis žiadateľa

2. Potvrdenie MsÚ ohľadne vydania vernostnej karty (vypĺňa MsÚ):
Súhlasíme s vydaním Vernostnej karty Mesta Komárno pre žiadateľa uvedeného v bode 1, s dizajnom (vybraný dizajn je potrebné
označiť):
Vernostná karta so sumou vloženej čiastky vo výške 100,- Sk
Vernostná karta SENIOR so sumou vloženej čiastky vo výške 200,- Sk

V Komárne, dňa ..........................

............................................................................
pečiatka a podpisy oprávnených zamestnancov
(meno, priezvisko, funkcia)

ZA OTP BANKA SLOVENSKO, A.S. PREVZATÉ
V KOMÁRNE, DŇA: .......................................

..........................................................................................
PEČIATKA A PODPIS OPRÁVNENÉHO ZAMESTNCA
(MENO, PRIEZVISKO, FUNKCIA)
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Príloha č. 2 k Zásad

Vyobrazenie
Vernostnej karty Mesta Komárno
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