
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 
Podľa § 44 zákona č. 351 /2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 
v zneni neskorš ích predpisov (ďalej len "Zákon") medzi spoločnosťou 
0 2 Slovakia. s.r.o. , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava. 
1ČO 35 848 863, I Č DPH : SK2020216748 zapísaná v Obchodnom 
reg1s tri Okresného súdu Bratislava l. o.::ldiei: Sro , vložka číslo: 

27882/B (ďai ej len ''Poskytovatel"' ) a Účastníkom 

1. Účastník- právnická osoba 
Obchodné meno Mestský dom kultúry, príspevková organizácia 
Adresa M.R.Štetáníka 875/200. 09301 Vranov nad Topl'ou , Slovensko 
Štátna príslušnosť SLOVENSKÁ 
i ČO l DIČ 35519088 ' 
Zápis 

2. Fa~<turačná adresa 
Obchodné meno 
A.dresa 

Mestsk•/ dorn kultúry, príspevková organizácia 
M.R.Štetánika 875/200, 09301 Vranov nad Topl'ou , Slovensko 

3. Kontakt pre faktu ráciu 
Meno, priezvisko 
Telefón 

4. Spôsob platby 

Email 

fJ Bankový prevod i:8l Poštová poukážka o Inkaso 

5. Splnomocnená osoba l zástupca 

6. Služby 
c:sna za aktiváciu (s DPH) 
F<.eferenčné čís!o zákazn íka 
z~jčtovacie obdobie 
Učastn ic ke čísl o l Čís !o SIM karty 
Program siužieb 
D&tum akttvácie 

7. Zasielanie elektronickej faktúry 

8. Vyhlásenie zástupcu účastníka 

0,01 EUR ! 0.30 Sk 

ú i· 1 . - posledP<·. ; v mesiaci 
+42 1 948783~ ~· . 

02 Pauša! 
0 2. S3.2C:~6 Konverzný kurz 1 ELJR = 30,1260 SK 

'Jyhiasujem, že som oprávnený konať v mene a na účet Účastníka na základe písomného spinornocne:d ,:; ;:c

dňa s úrad ne overeným podpisom Účastníka alebo na základe zákona alebo na zakiw:e 
rc :'t ,odnut:a štátneho orgánu Dokumenty preukazujúce moJe oprávneme prikladám k tejto Zmluve. 

9. Spo iDčné ustanovenia 
·· Z<iuva nadobuda plahosť a úcin:-;z;st AKtiváciou S!M karty okrem či. 5, 6, 7 Spoločn ýc!' ustanc·ven i te{ ::. 
;~:.-! I UVf , ktoré nadobúdajú platnost a úči;:nosť d ňom ~odp ;su Zrr: luvy oboma zm!uvnýmr stranami. Poskyto.,iaie: 
sa zaväzuje vykonať Aktiváciu SIM karty do 30 an i od podpisu Zm iuvy. Ak v tejto iehote nastane niekto i·á / ': 
s<.:točností ·1 zmysle § 43 ods. 1 písm. c) Zákona , Posky'tovatel' si vyhradzuje právo nevykonať .A.ktiváci ;J SiM 
karty. Ak sa Zmluva povinne zve rejňuje v zmysle zákona č . 546/2010 Z. z. , ktorým sa meni a dopiň a zákon 
č . 40/1964 Zb. Obči ansky zákonník v zneni neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopÍňajú niektoré zč'lk.o 1 :y 
nadobúda Zmluva úč i n nosť dií on~ nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle tohto zákona, ak tento de;': 
nasta ne po Aktivác ii SIM karty. Jl.. k dôjde zo strany Učastník a k využit iu Služieb pod!'a Zmluvy pred nadobudnutím 
;ej ·:, č in nosti. má Poskytovatel' nárok na úr,radu ceny za tíeto Služby v zmysle platného Cenníka . 

2. L:c:astník beri e na vedomie a súhlas; s tým, 2.e v pr·ípade . ak uzavrel s Poskytovatel'om v rá-n c::i proces'.' 
prenášania čísla k Poskytovateľov! Zmluvu. pri ktorej Poskytovatel' pôvodne pridelí! Žiadatel'ovi ako Učcstn ikcv : 
k tej ~o Zmluve číslo z vlastneJ číselnej množmy. a zárove ň sa prenesenie Prenášaného č ísla k Poskytovatei'G'" 
neusku točnilo z dôvodov na strane Odovzd ávajl.ceho podniku alebo na strane Žiadatel'a , budLJ práve; 
a povinnosti Poskytovate i'a a Žíadatei'a ako Účastni ka z take jto Zmluvy riadne trvať po celú dojednanú ·:!abu 'JO 

vzťahu k telefónnemu č íslu prideienérnu pôvodne Poskytovc: teí'om z vlastnej číseinej mnr1žín y, ak je :a ~et.:J 

telefónne číslo pridelené a Učastn ik pri uzatváran: Z:n!uvy požiada ! o pok račovan ie Zmluv_ v vztahu k tomutc. 
i':'s1,.! R.ea lizáciu techn ického prer:esenia Frenzš anét•o čísla Poskytr:vate l' oznámi Z ujemcovi n::!p-

~Hfi"!"~i:~~ C'\:.'Jd ť. 'H.~-(I ftY , r•AI:: ~> . O 

r< . t:. t<dcin i i<A 8 í' 5 f;/.00 
q ~: ::;-: \fr ~-~.nvv n a d Topfou 

·· f; :-· : i~ O a e 

-
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> i•!iie3 i=J'T 0oskytovan1a Siužieb je územ!e Slovenske) 'e;:luoiiky pod ;a š: : eci~i kácie obsiahniJtej ·;o \išed:e:_::: ._ !
.;o,:.ifl !Gi1ka.ct• posky'tovania verejných elektronickych .komun i kačnych s1užieb prostredníctvom verejnej telehn"e! 
>:<:: te :opoloc:nosti 0 2 Slovakia , s_r.o. vydané v suiade s § 44 ods. -1 zákona č. 351 /201 í Z z. o eiektron•ck yv
.,o:.,-,ur:ikac ách v znení neskorších predpisov a podmienky vydávania a ooužívania elektroqických peňaz : i;Ja !E; 
<:::'' \'šeobe,;né ~:odmienky") . Cena za poskyiované Siužb:; _; e st;:,novená p!amýrn cenníkom a Účastn ík s~1 ;c. 

22. ~~EUJe uhraoit vo iyške a v lehote splatnosti uvedeneJ ve faktu íe vystavenej po konci zúčtovacieho oboc:w,; 
;:.;:·F''f' ~Jred c:atených služieb . ktoré sú spopiatňova r.é v zrnysie č: l Všeobecných podmienok. ZPlíuv;;• '= ? 

·~ i:,; ~VÉ í2 ;;~~- :!obJ neurčitu. P·Jdpisorr; potvrdzvjerr-1 , Žé: 20r"'l sa =c-zn-:3rn il/a se \/šeobF.:\:;:: ~1m i po(JíT.;-s r> .. :;·' 
.:;._ r>atr·yrn C~enq fkcrr;, !·dor-é ,s ;j neoddeli te \'no;.; súčasto :~~ 2i:--luvy. i= l at~-~ý C~~eí!nik je 1<. d~spoz fc :l na -~!e':J:J '/8} s<::inL.:: 
::.' o:~ - ~~-/LOv~~e: a a \ Zna-::kovych predajniach a PredajnYt.f'. --, : ,?sta -~h r/~·užhl?.'lé v tejt:) Zn-:i:J\!(-' ~ <t:;~·-:~ T. i : :·- l-: 

~u osob itne ~jefinované , rnajú rovna ký výzr-~anl ôkc rov~ : ak:~ pojrr.y d~3f:no \:ané vo v·šeobec:-i )iC ŕ"'-

sa v zmysle § 262 ods. 1 zákona č_ 513.'1991 Zb Obchodn ý zákonn ík v zneni rcs t<vš u. 
•en .. Obchodný zákonn fk' ,: dohodl i. že (i:' Z:miuva a ·,·ztahy, ktoíé vzn ikL na záKlade 

~- ,~-~ -~, r( n:e SLi \:ysicY-/ne Gpr"avené; sa sp;~avuJÚ Obc :!oclr:~/m .z3kcnn;·kcrn okrerrj práv a povinnosti ·1 \.ts :c ·-.. r> :~ 

:;L>-L:,r, ·· :Tlá prav~) \Tl CC na SÚdne kona ilie vene-r:e piOl: !.~h:;a .~)J", ktor:i n!e j ~?. ~)bč2:;cr-:~ S:c··.;P.!'"' .: i< r-; : 

~~:.;bLk";' súd Skyveqskej repub!iky n; iestne lli !S!J3r'/ ~,od rn siena Pos k~y'to·Jate ľa. ()bdcbr: .:; ·::c} ple1 · ?~ _: :· } ·::.:: 
;·;'~2~·.: :) ::;:::.~. Te i eK. ~; ~TlU :i it<ačného tl rac\.l S!o·-/e::skej c.s·Ju b~i~~y ~y-~-=: r:· i :-~~ ostldne vyrovnar-: ie :socr·_ ~ :~';2C~~ . 

::;o ~ ~ ' Y- OVats ľcrn 2 zahíar. !čným Učastn íkorn v zmysle 2.áko:--!a PoKlai' ~ ,~ te;to Zmlu ve nie je drJhod;~:...:té ···. 3 ... 

:;rís>· .• ~·:!J"t a právomoc súdu sa spravuje zákonom c 99/19f;3 Zb , Občia r,sky SLidny ponadoK v z. ;-; ,;,;; 

·--es><.o siet : ;J redp isov, 

=. ~ ' é:&str •k svc:Jim podpisom potvrdzuje. že berie na •tedomie a súhlasí s tý;r;, aby Jeho osobné údaje v rozsan·.: 
_:'fe'ie:, on· v t.,;jtc Zmluve Poskytovater spracúvai ne. ~~; če 1 y informovania Účas tnika o s lužbách, pr)r•u k.ac·· 
-.o-. :~~~ Eo:::h 2 ':ia !š f:;h informáciách vzťahujúcich sa k Pos~<,ytcvate i'ovi 

; ~) i ·: ;:;ad -~L 2e r~es L_:i'li as íte. 02.načte: [J ľ\i lE 

~ - ; __ !c: :Js t ~i : j.(_ s ;.~osk ytovater sa t ~;rntc ,johod! i. Ze ,:. k Jčac~tn ík QOrtJ3 i S'/Oju ~"OVinnosť v z~vs ~f -~--

\ :;'=-''J ·:; e ~.:.r~ _ : -: ·~· c ·: ~r-·:enok. využhla ~· Siuibt.' ·.· su!a0e ;" .. j ... :8 ~c:-.c) r-.: Zr1: u \· C: ... : a "' .. :seci)e~:, :--~ y,- • i pcHj("' ~r, ... ?-· · 

,_ -, (~1s~p · k .se dopusti zneužit ia Siužby (i ) autoPlStlck:~·rn generov<-1;-;frn p~evádzl<y:( ii :: využfvanim ~~z\- ._J·=::;\,· 
." . ·,·•·uzii 'T SiM karty 11a zabezpečenie spojen if: ,,~2cizi ~•B tim : ;:t•anarn: nedovolenýrn presmero',;3:·. ··;~ 

· :;: ié .r; i!'...: n;qé:neJ pre,;ádzky pripojenirn na z.ar:acienie si ú Z: i :o ce na automatické sme ''>· ,,,: ;é, 
·.:-c:·.,,3:; zKv :'m tzv, nekonečných, •esp neo!J".· edzenýc:-, vu!a ·~ í za ť; čeiom získanie fi na•l~; ,- ,, ; , 
.:,:-u:_,pechu ,:1ao•. z!sk avanie Kreditu), Účastn fk sa zaväzu;e Posi<vtcvore i'ovi n3 základe Jeho 
~niuvr.;_, ooc:utu vo výške 100€ za každé takéto zneužitie Služby vo vztsh·.; v.u každej SIM karte . 

.. , .. ~~ ~1c5.:; : k zr:e~:žit! l .. ;, 8 to ôJ opakovane 

·;-.. u-~.s.s t n ~~:- tJsrie :-:a vedc:··nie! že jeho osobné. ~ :e -../ ~J -d ZK(>v'-3 3 ic r. a~;2~ctné udaje r~ôž=e Posk~~·icvatel :. ~-~:~c -- .u ·/dt 

.-~ ro:-5r:-ec~ r , ;.":-,/o: --,- l t ~·etch osôb ako sprostredko·vate i·ov Pos~~~/T.ovatere . 

=; i,',.:';a :;tni í.. ž:ada o zve>ejnenie jeho 0dajov v rozsahu mer"o priezvisKc; adresa trvaiéhc pobytu a leieťónn<=: i: , v, 

~- ~ ... .iC&st!·; fk S\.cj irn podpison; potvrdzuje; že bo! Poskytovatefcm i n fon:lO\/an~;t o možnosti vybrať si alterPati u•:t:;n;:; 
.::> JS k',t .wate:a roamingu ako aj o spôsobe . akým si rnož:'lo zvoi:ť roamingové siužby. ktoré aitern;:,tl'.tr·: 
r::')S \.; v(0 '/3'.e ľ ~Clarningu poskytu je. 

:t• Této Z r;-; iuva l'ahrádza a ·uš í všetky predchádzajúce Zm;uvv vzťa.l.; j ( ; r~e 3a na Učastn icke číslo 

; ~. U {\ls ~r~ik podpísan í nl tohto dokumentu píostrednlct"\-orn te-c.t-l'l !ck-·=h-·:. vyóaven :a Poskytovatei'c ::;:_··-·:;; .. : 
.o;:"-:::cc·va:linc svojho podpisu a súvisiacich biometrickych 0d:.>jOv, k.ton:; ; ecnc.značTe ;:: nezamenite i'ne rcer ~ ·í: k .v 
~~(~ :, st n ika .Siometricky podpis). 
·1 2 3 l!n !as:m so zasieian im elektroníckej faktúry na ernailovu adresu (aK _ie c;vedena vyšs ie } aíebo na porta i :·, ,.:_!8 
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14. Zmluvné stran y sa dohodli, že všetky spory vzn iknuté zo všetkých zmlúv o poskytovaní verejných služieb 
uza·;retých medzi Účastn íkom a Poskytovatel'om a v súvislosti s týmito zmluvami rozhodne v rozhodcovskom 
Konan i pred jedným rozhodcom Rozhodcovský sud v Bratislave zriadený pri Asociácii pre rozhodcovské konan ie, 
s~ci !o rn v Bratislave. Ventúrska 1.1 , zr iaďovate: Asociácia pre rozhodcovské konan ie , ! ČO: 45744564 

R.JZ!lodcovský súd v kona1'ii postup<Jje podi'a zákona č. 244/2002 Z z , štatútu a Ro~ovacieh o ponadku ktoré s1) 
z·:erejner;e v Obchodnom vestníku a na internetových stránkach or/VvVV.!:_$Vb.sk. 

Podpis účastníka alebo jeh 

Podpis žiadate!'a . . 

Miesto a dátum: Vranov nad Topl'ou , 02.03 .2016 

Zmluva sa vyhotovuje v 3 orig ináloch . 

Za poskytovatel'a 

/
-;;:--~~~~:.:·:· ·:_::.-- .•. - - .. ~ 

N••!Ni.lobcdy ~\ C.~ :J .ti; Vran o~ad_!.2.tťo u ~ 
f •. ar:a ;; P.wa 1-: C::....... / .-· ; 

• .... : l C O t.:deťi ~ /2 . ; . 1, _ . . ; 
Podpts a pec1atka: .::: .:-:.:·.c :.· .. :: ....... ::.-...... .. .. , ..... . 
Radek Štérba. Výkonny riaditel' pre úsek oreda1a a sluzieb 

V zastúpení: Patrik Truh lár 
Kód predajcu : FR00 1.00028.00001 
Miesto a dátum Vranov nad Topl'ou , 02.03 20 16 



Program služieb: 02 Paušál 

Telefónne číslo: +421 948783921 

Doplnkové služby: 

02 Paušál Modrý - 1 OO minut 
Hlasová s!užba 

Aktivované Extra Balíčky: 

Internet S - bezplatne 

111 1111111111111111111111111111111111111111111111 
e01 #1-BJ9JHBU 

Služby 

02 Siova i< ia. :; .r.o . Aupark Tower Einsteinov<l 24 851 Ol Bratislava 5 Síovakra t 800 020202 I.Wvw.ol5k 

• 



Žiadosť o prenesenie čísla k spoločnosti 02 Slovakia, s.r.o. 
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M021 051 873T02S K PR.F 02 ' . 'il.Dfjit1-BJ5MS2U , . . - ~ . 

l ~1 ~~:.., SKY f)0 ".1,.~~UJ;((:Rv, p:-· i :.. pc- ·,~c.v ~i or_t~:i..i . 1 :':i~. ~:: 3 -· 

i ID Obj'edna'vky M021 05187·iT02SK t---- - v_rdno~,. nad Tnr:l rou 
. ' 'u' , Dát:w·. ff7 DJ2Ul0----~-------- ·····------··-, 

2a . Odovzdávaj'úci podnik ČÍI'Iosp~em: -----------l!- ~ ·-:;.-, -. . · ·---.. -. ·---·---1 
' . . [~/.wJt: /'· '·"· • ' · . 

Obchodné meno O, ange Slo vensko, a. s. ---?: --~---t------------- _ 
Adresa Metodova8, 821 08Bratíslava Prilo~~isrv: j,, .. , . , 1 1_, --
Zápis OR Okresného súdu Bratislava l, Oddiel: Sa , Vložka číslo:-H4L!8 ..... - · · ~"a'-'!' : JA _c;,{~ . 
IČO l DI Č l IC DPH 35697270 í 20203i 0578 í SK202031 0578 

2b. Prijímajúci podnik 
Obchoc! né rneno 02 Slovakia, s r.o. 
Adresa 
ZáPIS 

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5 

li~O /DIČ l IC DPH 
OR Okresného súdu Bratislava l oddiel: Sro, vložka číslo: 27882/8 
35 848 863 ! 20202167481 SK2020216748 

3a. Žiadate!' - právnická osoba 
Obchodné meno Mestský dom ku itúry, príspevková organizácia 
Adresa M R.Štefánika 875/200 . 09301 Vranov nad Topl'ou, Slovensko 
i :'~ C 1 DI Č 35519088 ! 
r.:on taki :lé tel číslo +421905855075 

3b. Splnomocnená osoba l zástupca 
Mer'o. priezvisko 
,::;ísio hlavného dokladu 

4. Prenášané číslo 
Prenášané l Dočasné (Aktívne) 
Predpokladaný deň prenosu 

5. Súhlasy a plnomocenstvo 

+42190795 11 10 1+421 948783921 
08.03.2016 

Lo, Z: 3 ·ja teľ t~irn to spl nomocňuje Prij irnajúci podn ,k, aby v mene Žiadatei'a požiadal Odovzdávajúci podnik o 
~;en .::se ni e č isie ! v Žiadost; a 0 pos k~:/tn utie nasledujúcich podstatných údaJOV píe prenesenie týchto éisiei 
a p,.enášané čis l a uvedené v Žiadostí. b. titu l, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu Žiadatei'a. rodné čís!o 
a dáium narodenia Žiadatel'a. 

B. Podaním Žiadosti udel'uje Žiad ate! Prijimajúcemu podniku súhlas na to, aby všetky Prenášane éisia 
prenesené na základe Žiadosti k Prijimajúcemu podniku boli a. sprístupnené verejnosti, poskytnuté Prijimajúcim 
podn:kom iným podnikom poskytujúcim 'lerejnú telefónnu službu v Slovenskej Republike a osobe prevádzkujúcej 
centíál nu národnú refe renčnú databázu pmnášaných čís iel v Slovenskej Republ ike , za účel :>m iderMkácit-: 
'.ere:nei teleŕónnej siete Prij imajúceho podniku a u rčen ia tarify. 

C Ž:adate !' beíie na vedomie a súh las: s tým že v prípade, ak uzavrel s Prij ímajúcim podnikom v rámci pror::est: 
:::renášan ia čísla k Prij fmajúcemu podniku Zmluvu , pri ktorej Prij ímajúci podnik pôvodne pricleii! Ž: iadatel'ovi ak:J 
Učastn i kovi k tejto Zmluve číslo z vlastnej číselnej množiny a zároveň sa prenesenie Prenášaného čis l a k 
Pnjimajúcemu podniku neuskutočnilo z dôvodov na strane Odovzdávajúceho podniku , alebo na strane Ž: iadatei'a 
bu·.:íLi práva a povinnosti spoločnosti Prij!majliceho podniku a Žíadatel'a ako Účastn íka z takejto Zrr iuvy riadne 
trvať po celú dojednanú dobu vo vzťahu k telefónnemu čislu pridelenému pôvodne Prij ímajúcim podn ikom ;: 
v!ast;lej č íselnej množiny. Prijímajt.Jci podnik oznámi Žiadate!'ovi deň realizácie technického prenesenia čí sla 
:·;ajneskôr deň predchádzajúci dňu realizácie technického prenesenia čísla, a to napr. formou 9/.S sprá ! )' 
cacsianeJ na Prenášané číslo. 
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D Účastník podp1saním tohto dokumentu prostredníctvom technického vybavenia Poskytovatel'a súhlasi se 
spracovaním svojho podpisu a súvisiacich biometrických údajov, ktoré jednoznačne a nezamenitel'ne identifikujL 
'--Vastníka (81ometrický podpis). 

6- Podpis žiadatel'a alebo jeho zástupcu 
Žiadam o prenesenie čísiel uvedených v bode 4. 
PRENÁŠANÉ ČÍSLA k spoločnosti 02 Slovakia, f'.r.o 

~ 
f , . L·"'----~....<i~~.::;_...._..::_.: 

7. Žiadosť prijal \ :·c "'''- ··· 

Spoločnost 02 Slovakia·, -s.~.o . týmto potvrdzuje, že 
všetky údaje poskytnuté Žiadatel'om obsiahnuté v tejto 
Žiadosti o prenesenie čísla k spoločnosti 02 Slovakia, 
s.r.c•. su pravdivé a uplné. 

Podpis Žiadatera: ... ~ .. -.. -. -:;;>"'-

Miesto a dátum: Vranov nad Topi'ou. 02.03.2016 

V zastúpeni Patrik Truhlár 
Kód predajcu: FR001.00028.00001 
Miesto a dátum: Vranov nad Top!'ou, 02.03.2016 




