
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 
Podia § 44 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 
v znení neskorších predpisov (ďaleJ len "Zákon") medzi spoločnosťou 
02 Slovakia. s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, 
lc:': o 35 848 863, !Č DPH: SK20202167 48 zapísaná v Obchodnom 
re(JtStri Okresného súdu Bratislava l oddie! Sro, vložka čís!o 
27882/8 (ďalej len ''Poskytovatel'") a Účastníkom 

1. Účastník- právnická osoba 
Obchodné meno Mestský dom kultúry, príspevková organizácia 
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Adresa M.R.Štefánika 8751200, 09301 Vranov nad Topl'ou, Slovensko 
Štátna príslušnosť 
IČO l DIČ 
Zapi s 

2. Fakturačná adresa 

35519088 l 

Obchodné meno Mestský dom kultúry, príspevková organizácia 
A.dresa M.R.Štefánika 8751200. 09301 Vranov nad Topl"ou, Slovensko 

3. Kontakt pre fakturáciu 
Meno, priezvisko 
Telefón Email 

4. Spôsob platby 
o t1 ankový prevod ISl Poštová poukážKa o Inkaso 

5. Splnomocnená osoba l zástupca 

6. Služby 
Cena za aktiváciu (s DPH) 
Referenčné číslo zákazníka 
Zúčtovacie obdobie 
Účastnícke číslo l Číslo SIM karty 
Program služieb 
Dátum aktivácie 

r Zasielanie elektronickej faktúry 

8. Vyhlásenie zástupcu účastníka 

0.00 EUR l 0,00 Sk 
l 

01. 1. - posledného v mesiací 
+421918955272 ! ; 
02 Paušál 
02.03.2016 Konverzný kurz 1 EuR= 30,1260 Sf' 

\JA-::asujem, že som oprávnený konať v mene a na účet Účastníka na základe písomného splnornocnen;a ;:' ~' 
ciŕ'>;:o ~------ s úradne overeným podpisom Účastníka alebo na základe zákona alebo na zákla:le 
rc::nodnutía štátneho orgánu Dokumenty preukazujúce moje oprávnenie prikladám k tejto Zmluve. 

9 Spoločné ustanovenia 
• Zrniuva nadobúda platnosť a ;.Jčinnosť ,L,ktiváciou SIM karty okrem čl. 5, 6, 7 Spoločných ustanovení 
.Lm;u,y, ktoré nadobúdajú platnosť a úči nnost dňom podp:su Zmluvy oboma zmluvnými stranami. Poskyto,ate' 
ss zaväzuje vykonať Aktiváciu SIM karty do 30 dní od podpisu Zmluvy. Ak v tejto lehote nastane niektorá ze 
s:~utočností v zmysle § 43 ods. 1 písm . c) Zákona. Poskytovatei' si vyhradzuje právo nevykonať Aktiváciu Si0Jl 
kar"ty Ak sa Zmluva povinne zverejňuje v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopiňa záko:c 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopíňajú niektoré zákony 
nadob(Jda Zmluva účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle tohto zákona, ak tento de,'• 
nastane po Aktivácii SIM karty. Ak dôjde zo strany Účastníka k využitiu Služieb podl'a Zmluvy pred nadobudnutírr, 
:e: C1činnosti, má Poskytovatel' nárok na uhradu ceny za tieto Služby v zmysle platného Cenníka. 

2 .:Jčastník berie na vedomie a s(Jrdasf s tým, že v prípade, ak uzavrel s Poskytovatel'om v rárrc! proce, 
p .;c;nášania 1'::sla k Poskytovateľov. Z;-r!;uvu, pri ktoreJ PosKytovatei' pôvodne pridelil Žiadatel"ovi ako Účast;J[kc: v 
·\ Zn::uve číslo z viastnej číseinej -nnož!ny, a zároveň sa prenesenie Prenášaného čisla k Poskytova:elcv 
·,2L'skutočniio z dôvodov na strane Odovzdávajt1ceho podniku alebo na strane Žiadate!'a, budú prá''"' 
::: '>Jvinnosti Poskytovateľa a Žiadate!a ako Účastníka z takejto Zmluvy riadne trvať po celú dojednam! dobu ve 
., .':'dnu k telefónnemu bslu pride!enérnu pôvodne Poskytovateľom z vlastnej číselnej množiny. ak 1e ta. kst(· 
J': (:/ónne číslo pridelené a Účastník pr: uzatváranf Zmluvy požiada! o pokračovanie Zmluvy vo vzťahu k tcrnut' 
·>s•;: Realizáciu technického prenesenia Prenášaného čísla Poskytovatel' oznámi Záujemcovi :1ap-
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:,rostredníctvom SMS správy najneskôr deň predchádzaiCtci ,jňu tejto realizáci i. 

J. Miestom poskytovania Služieb je územie Slovenskej repu bl iky pod!'a š ~,ecifikácie obsiahnutej vo '/šeob':'lcí'/V' 
poom ienkach poskytovania verejných elektronických komunikačných s!už.ieb prostredníctvom verejnej telefónne: 
Siete spoločností 02 Slovakia, s.r.o. vydané v súlade s § 44 ods . ! zákona č. 351/2011 Z. z. o elektron'ck,;,.·.r: 
~omunikáciách v znení neskorších predpisov a podmienky vydávania a používania elektronických peňazí (cfa!e1 

'en .,Všeobecné podmienky"). Cena za poskytované Siužby je stanovená platným cenníkom a Účastník sa ju 
zaväzuje uhradiť vo výške a v lehote splatnosti uvedenej vo faktúre vystavenej po konci zúčtovacieho obdobia 
)k rem predplatených služieb, ktoré sú spoplatňované v zmysle č! .7 Všeobecných podmienok. Zmluva sa 
~;zatvára na dobu neurčitú. Podpisom potvrdzujem, že so!"'l sa zoznámil/a so Všeobecnými podmienkam' 
?. platným Cenníkom, ktoré sú neodde!ite i'nou súčasťou Zmluvy. Platný Cenník je k dispozícii na webovej stránk8 
Poskylovateia a v Značkových predajniach a Predajných -n iestach Pojmy používa'lé v tejto Zmluve. ktoré te " •e 
·:.ú osobitne definované, majú rovnaký· význam ako rovnaké pojmy definované vo Všeobecných podmienksch 
Posky:ovate l'a. 

J. Zmiuvné strany sa v zmysle § 262 ods. 1 zákona č. 51.3/1991 Zb. Obchodný zákonník v zneni neskoršíc': 
;xedpisov (dalej ien ,.Obchodný zákonník") dohodli, že (i) Zmluva a (ii) vzťahy , ktoré vznikl i na základe Zrrl!Li \ly 

.0;. ktore nie sú vyslovne upravené: sa spravujú Obchodným zákonníkom okrem práv a povinností výslovne 

.;p~·avených Zákonom . 
Súdom. ktory rná právomoc na súdne konan ie vedené proti Účastníkovi. ktor:{ nie je občano'l" Slovenskej 
republiky je vždy súd Slovenskej republ iky miestne pris!ušnv podľa sfd!a Poskytovate l'a. Obdobne to p!ati a! p:s 
orávomoc Telekomunikačného (;radu Slovenskej republiky pre rr:lmosúdne vyrovnanie sporu meCZi 
;:;osklovatei'om a zahran ičným ÚčastníKom v zmysle Zákor:a . Pokiar v tejtO Zmluve nie je donodnuté ~ ~ a >; 
; rf:ó' :ušnosr a právomoc sudu sa spravuje zákonom č. 99í1963 Zb. Občiansky súdny ponaooK v z•i·.:>.i 
-,esko:ších predpisov. 

o, 'Jč&stní K svojim podpisom potvrdzuje, že berie na vedom1e a súhlasi s tým, aby jeho osobné údaJe v rozsdi·:J 
~vedenom ': tejto Zmluve Poskytovatel' spracúval na účely informovania Účastníka o službách, ponukác.-.. 
novinkách a dalších informáciách vzťahujúcich sa k Poskyiovatel'ovi . 
J prípade, že nesúhlasite , označte: o NIE 

6. Účastník a Poskytovatel' sa týmto dohodli, že ak Účastn ík po!-UŠI svoju povinnosť v zmysle č!. 4 2 
\/šeobecnych podmienok využívať Službu v súlade so Zákonom, Zmluvou a Všeobecnými podmienkami 
tJ. Učastn fk sa dopustí zneužitia Služby (i) automatickým generovaním prevádzky:(ii ) využívaním tzv GSM 
!Jrán; (iii) využitím SIM karty na zabezpečenie spojen ia medzi tretími stranami nedovoleným presmerovanírn 
telekomunikačnej prevádzky pripojením na zariaden ie s!uz1ace na automatické smero v<;;:ie 
prevádzky: (iv)využívan ím tzv. nekonečných , resp. neobmedzených volaní za účelom získanie financné:->o 
prospechu (napr. získavanie Kreditu), Účastn í k sa zaväzuje Poskytovate!'ovi na základe jeho výzvy ul:ra'-w· 
zmiuvm) pokutu vo výške 1 OO€ za každé takéto zneužitie Služby vo vztahu ku každej SIM karte, prostredníctvom 
\to•·e1 cioš io k zneužitiu , a to aJ opakovane 

l Účastn ík berie na vedomie. že jeho osobné. prevácizkové a !oKal 1začné udaje môže Poskytovatei spra :.::c:va t 
prostrednictvom tretích osôb ako sprostredkovatei'ov Poskytovateľa 

8. Učastník žiada o zverejnen ie jeho údajov v rozsahu meno, priezvisko. adresa trva lého pobytu a telefónne cisio 
v zozname účastníkov : 

u 
9. Účastní!< svojim podpisom potvrdzuje, že bol Poskytovateľom informovaný o možnosti vybrať si alternatívneho 
poskytovatel'a roamingu ako aj o spôsobe, akým si možno zvoliť roamingové služby, ktoré alternat ivny 
poskytovater roamingu poskytuje. 

4 O Táto Zmluva nahrádza a ruší všetky predchádzajúce Zmiuvy vzťahujúGe sa na Účastnícke číslo. 

11. Ú častník podpísaním tohto dokumentu prostredn íctvom technicKého vybavenia Poskytovateľa s1j hlas f so 
spracovan ím svojho podpisu a súvisiacich biometrických údajov , ktoré jednoznačne a nezamenite ľne ident!f i ku:~ 

Účastníka (Biometrický podpis) . 
12 Súhlas im so zasielan im elektronickeJ faktúry na emai lovú adresu (ak je uvedená vyššie) alebo na portál Moje 
02 

o 
13. Podpisom potvrdzujem prevzatie SIM karty. 

O, 
L 

02 :>!éw.3"- ia, s.r.o. Aupark Tower Eins:eiaova 24 85 1 Gi Bratis•,wa S Stovak1a t 800 02020.2 wvvw.o2 _sk 
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Za poskytovatel'a 

Podpis žiadatei'a : .. .... . 

'\ :~ ...... ·, '.,,,,u. 
Q9J '· 
Mari;.· · . ~ .. -.-Lr"""""--' 

Podpis a pečiatka: ~MÚ?.: . .. ............. . ...... . 
Radek Štérba. Výkonný riadiieT pre úsek predaJa a s!u.žieb 

V zastúpení : Patrik Truhlá ŕ 

Kód predajcu: FR001 .00028.00001 
Miesto a dátum: Vranov nad Topl'ou, 02 03.2016 Miesto a dátum: Vranov nad Top l'ou , 02 03.2016 

Zmluva sa vyhotovuje v 3 origináloch . 

o 2 
02 Slovak ia, s.r.o. Au park Tower Eifl!.teinow' 24 851 O l Bratislava 5 Slovakia t 800 020202 www.o2.sk 



Prog ram siužieb : 02 Paušál 

fe lefónne číslo: +421918955272 

Doplnkové služby: 

02 Paušái iVlodrý - 1 OO minú\ 
: ... :Ls sová s!užbc 

Akt ivované Extra Balíčky: 

--
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Služby 




