
zmlu\ra o posh/to\,€ní v€í€ríťď služgb
Podl'a § 44 zákona č, 35112011 Z, z, o elektronických
komunikáciách V znení neskorších predpisov (dalej len "zákon")
medzi spoločnosťou 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01
Bratislava, lČo: 35 848 863, lČ DPH: sK2020216748 zapísaná V
obchodnom registri okresného súdu BratislaVa l, oddiel: sro,
vložka číslo: 27882tB (ďale! len "Poskytovatel"') a Úěastníkom

í. Úěstlík - prárniclé Goba
obchodné meno obec záhorce
Adresa Krtíšska 173/98, 99106 záhorce
Štátna príslušnosť
lČo / DlČ 00319694 12021243323

2. Faktunačná adrgaa
obchodné meno obec záhorce
Adresa Krtíšska 173/98, 99106 Záhorce

3. spósob plffiy
f]Bankový prevod MPoštová poukážka Elnkaso

4. splnomocnená osoba / á€frJpca
Meno, priezvisko Branislav Kázmer
Číslo hlavného dokladu EH287572

5. služby
Refereněnéčíslozákaznika 88451672
zúčtovacie obdobie 01: 1. - posledného v mesiaci
Účastnícke číslo / Číslo slM karty na prílohe č.1 / na prílohe č.1
Program služieb na prilohe č.1
Dátum aktivácie 28.o9.2o2o

6. zasi€lanio ololdtonicl(ol faldúíy
releíón +421948915296 Email starosta@zahorce.sk

7. \Mlásonio zásfrtpcu úéstríka
Vyhlasu.iem, že som oprávnený konať V mene a na účet Učastníka na zák|ade písomného splnomocnenia zo dňa

s úradne overeným podpisom Učastnika alebo na základe zákona alebo na základe rozhodnutia štátneho
orgánu. Dokumenty preukazujúce moje oprávnenie prikladám k tejto Zmluve.

8. spolo&lé usteno/onh
1, zmluva nadobúda platnosť a úěinnosť Aktiváciou slM kaňy okrem čl. 5, 6, 7 Spoločných ustanovení tejto ZmlUVy, ktoré
nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom podpisu Zmluvy oboma Zmluvnými stranami. Poskytovatel' sa zavázuje Vykonať
Aktiváciu §lM karty do 30 dní od podpisu Zmluvy. Ak V tejto lehote nastane niektorá zo skutočnosti v zmysle § 43 ods, 1

písm. c) Zákona, Poskytovatel'si Vyhradzuje prá,Vo nevykonať Aktiváciu SlM karty. Ak sa Zmluva povinne zverejňuje V zmysle
zákona č.54612010 z. z., ktolým sa meni a doplňa zákon č,4011964 Zb, občiansky zákonník V zneni neskorších predpisov a
ktorým sa menia a dopiňajú niektoré zákony, nadobúda zmluva účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle
tohto Zákona, ak tento deň nastane po Aktivácii slM kaňy. Ak dójde zo strany Učastníka k Využitiu služieb podl'a Zmluvy pred
nadobudnutím jej účinnosti, má Poskytovatel' nárok na úhradu ceny za tieto Služby v zmysle platného Cenníka,

2, Účastnik berie na Vedomie a súhlasí s tým, že v pripade, ak uzavrel s Poskytovatel'om V rámci procesu prenášania čísla k
Poskytovatelbvi ZmlUVu, pfi ktorej Poskytovatel' póVodne pridelil Žiadatelbvi ako Účastníkovi k tejto Zmluve číslo z Vlastnej
číselnej množiny, a záíoveň sa prenesenie Prenášaného čísla k Poskytovatel'ovi neuskutočnilo z dóVodov na strane
odovzdáVajúceho podniku alebo na strane Žiadatel'a, budú práVa a povinnosti Poskytovatel'a a Žiadale|'a ako Účastníka z
takejto zmluvy riadne trvať po celú dojednanú dobu Vo Vzťahu k telefónnemu óíslu pridelenému póVodne Poskytovatel'om Z
vlastnej óíselnej množiny, ak je takéto telefónne číslo pridelené a Účastník pli uzalváíani Zmluvy požiadal o pokračovanie
Zmluvy Vo Vzťahu k tomuto číslu. Realizáciu technického prenesenia Prenášaného čísla Poskytovatel' oznámi záujemcovi
napr. prostredníctvom SMS spráVy najneskór deň predchádzajúci dňu tejto realizácii.

ll l l !il l ] il l il l! il lI l l ! l ! ll ll lll il llil] l l I l il l ll ! llill il
o4{2i#l0(§lgll,aí



ll llll|lllillillllllI ll l illill il illlll]llll l !ll l !ll lilll lil
o1{z}#íú67&ll.al

3. Miestom poskytovania Služieb je územie slovenskej republiky podl'a špecifikácie obsiahnutej Vo Všeobecných
podmienkach poskytovania Verejných elektronických komunikačných slUžieb prostredníctvom Verejnej telefónnej siete
spoločnosti 02 Slovakia, s.r.o. vydané v súlade s § 44 ods. 1 zákona č,351l2o'l1 z. z. o elektronickýcil komunikáóiách V
zneni neskorŠich predpisov a podmienky vydávania a používania elektronických peňazí (ďalej len ,,Všeobecné podmienky").
Cena za poskytované Služby je stanovená platným cenníkom a Účastník sa ju zaváZuje uhradiť vo výškó a v lehóte
splatnosti uvedenej Vo faktúre Vystavenej po konci zúčtovacieho obdobia okrem predplatených slÚžieb, ktoré sú
spoplatňované V Zmysle čl ,7 Všeobecných podmienok. Zmluva sa uzalvára na dobu neurčitú. Podpisom potvrdzujem, že
som sa zoznámilla so Všgobecnými podmienkami a platným cenníkom, ktoré sú neoddelitel'nou súčasťou Zmluvy, Platný
cenník je k dispozícii na Webovej stránke Poskytovatel'a a V Znaěkových predajniach a Predajných miestacň. Pojmý
pouŽÍVané V tejto Zmluve, ktoré tu nie sú osobitne deíinované, majú rovnaký význam ako rovnaké pojmy definované vó
Všeobecných podmienkach Poskytovatel'a.

4. zm|uvné strany sa v zmysle § 262 ods. 1zákona č. 513/í991 Zb. obchodný zákonník v zneni neskorších predpisov (d'alej
len ,,Obchodný zákonnik") dohodli, že (i) Zmluva a (ii) vzťahy, ktoré vznikli na základe Zmluvy, a ktoré nie sú výsiovne
upravené; sa spravujú obchodným zákonnikom okrem práv a povinnosti Výslovne upravených Zákonom.
súdom, ktorý má právomoc na súdne konanie vedené proti Účastníkovi, ktorý nie je občanom slovenskej republiky je Vždy
súd Slovenskej republiky miestne príslušný podl'a sídla Poskytovatel'a. obdobne to platí aj pre práVomoc Telekomunikačného
Úradu slovenskej republiky pre mimosúdne Vyrovnanie sporu medzi Poskytovatel'om a zahraničným Účastnikom v zmysle
Zákona. Pokial'V tejto Zmluve nie je dohodnuté inak, príslušnost'a práVomoc súdu sa spravuje zákonom č. 16012o16 Z_z.,
Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.

5. ÚČastník a Poskytovatel'sa týmto dohodli, že ak Účastník poruši svoju povinnost'V zmysle čl. 4.2 Všeobecných podmienok
VyuŽivat' službu V súlade so zákonom, Zmluvou a Všeobecnými podmienkami, tj. Účastník sa dopusti zneúzitia sluzby 1i)
automatickým generovaním prevádzky;(ii) VyužíVaním tzv, GSM brán;(iii) využitím slM kaňy na Zabezpeěenie spojenia mádzi
tretími stranami nedovoleným presmerovaním telekomunikačnej prevádZky pripojením na zariadenie slúžiace na automatické
smerovanie prevádzky;(iv)využíVaním _tzv. nekonečných, resp. neobmedzených volaní za úěelom získanie finančného
prospechu (napr. Získavanie Kreditu), Účastnik sa zavázule Poskytovatelbvi ná základe jeho VýZVy Uhradiť zmluvnú pokutu
Vo VýŠke 100€ za každé takéto Zneužitie služby Vo Vzťahu ku každej SlM kaňe, prostredníctvom ktorej došlo k zneužitiu, a to
aj opakovane.

6. ÚČastník berie na Vedomie, že jeho osobné, prevádzkové a |okalizačné údaje móže Poskytovatel' spracúvať
pfostredníctvom tretích osób ako sprostredkovaterov Poskytovatel'a.

7. Účastník žiada o zverejnenie jeho údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a telefónne číslo v zozname
účastníkov:

tr
8. ÚČastník svojim podpisom potvrdzuje, že bol Poskytovatelbm informovaný o možnosti Vybrať si alternatíVneho
poskytovatel'a roamingu ako aj o spósobe, akým si možno Zvoliť roamingové služby, ktoré alternatíVny poskytovatel'
roamingu poskytuje.

9, Táto Zmluva nahíádza a ruši Všetky predch ádzqúce Zmluvy vzťahujúce sa na Účastnícke čislo.

1o. ÚČastník podpísaním tohto dokumentu prostrednictvom technického vybavenia Poskytovatel'a súhlasí so spracovaním
svojho podpisu a sÚVisiacich biometrických údajov, ktoré jednoznačne a nezamenitel'ne identifikujú Účastníka (Biometrický
podpis).

1 1. Súhlasim so zasielanim elektronickej faktúry na emailoVú adresu (ak.ie uvedená vyššie).
t]

12. Podpisom potvrdzujem prevzatie SlM karty.

13, ÚČastník má záujem o poskytnutie póžičky od Poskytovatel'a V rozsahu od 30 € (slovom tfidsať eur) do 150 € (slovom
stopáťdesiat eu1. Účelom poskytnutja póžičky je úhrada Zmluvnej pokuty vystavenej predchádza.|úcim poskytovate|,om
sluŽieb za predčasné ukončenie zmluvy o poskytovaní verejných služieb s daným poskytovatelbm. Presná výš'ka póžičky
záVisi od Výšky konkrétnej zmluvnej pokuty vystavenej predchádzajúcim poskytovatel'om Služieb. Požiadavkou na čerpanió
pÓŽiČky je Zaslanie/predloženie faktúry obsahujúcej Zmluvnú pokutu Za predčasné Ukončenie zmluvy. účastnik má nárok
žiadať o poskytnutie póžiěky ku každému účastníckemu ěíslu uvedenému v Prílohe č.1.
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Poskytovatel' prevedie peňažné prostriedky vo výške póžičky na číslo úětu: SK6402000000000005026402
bezodkladne po obdžani takejto faktúry. Nepredloženie faktúry obsahujúcej zmluvnú pokutu za preděasné Ukončenie Zm]uvy
sa považuje za vqav vóle Účastníka nežiadat' o čerpanie póžičky. V takom prípade sa má za to, že Účastnik nemá záu.iem
na čerpaní póžičky a ustanovenia ěl. 'l3 a 14 tejto Zmluvy strácajú platnosť a účinnosť.
Účastník sa zavázuje Uhládzať póžičku vo forme mesačných splátok V sume a termínoch určených Splátkovým kalendárom,
ktoný je neoddelitel'nou súčasťou ZmluVy. Mesaěné splátky póžičky bude Účastník uhrádzať prostredníctvom úhrady faktúry,
V ktorej mu bude vyúčtovaná suma Za §lužby poskytované podl'a tejto zmluvy. Počet mesačných splátok Vo výške 5 €
(slovom páť eur) záVisí od konečnej výšky póžičky. strany sa dohodli, že Poskytovatel' Zašle Učastníkovi splátkový kalendár
bezodkladne po potvrdení konečnej Výšky póžičky. Póžička podl'a tohto článku 13 . je poskytovaná ako bezúročná. RPMN
=0. konečná výška póžiěky bude zodpovedať výške zmluvnej pokuty za predčasné ukončenie zmluvy účtovanej
predchádzajúcim poskytovatel'om sIužieb zaokrúhlenej smerom nahor, tak aby bola delitel'ná číslom 5.

Zoznam účastníckych čísiel, ku ktoným má Účastník Záujem o poskytnutie póžičky je uvedený V Prilohe č. 1 .

Ak Účastník uhradi faktúru V lehote je,l splatnosti, priěom dátum splatnosti splátky póžičky uvedenej V tejto faktúre je podl'a
splátkového kalendára skorší než dátum splatnosti predmetnej faktúry má sa za lo, že Uěastnik Uhradil splátku Včas.

14. Počas doby riadneho splácania póžičky podl'a ěl. 'l3 má Účastník nárok na Bonus Za prenos čísla V rovnakej Výške, ako
je konečná výška póžičky. Bonus Za prenos ěisla sa Účastnikovi uplatňuje ako zl'ava Vo Výške 5 € z mesačného poplatku za
program služieb poskytovaný podla tejto Zmluvy, Zl|avu,|e možné poskytovať iba počas trvania tohto zmluvného vzťahu. Ak
dójde k ukončeniu teito Zmluvy ešte pred splatením póžičky, nárok na Bonus za prenos čisla zaniká.

Podpb účastnlka algbo j6ho ásfrJpc za po€Mo\ratota

Podpk žiadabra:

l\,4iesto a dátum: Bratis|ava, 28.09.2020
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Podpis a poóatka:
l\,lilan l\rorávek, Riaditel predaia a služiéb zákaznikom

V Zastúpeni: l\,lartina Masárová
Kód predajcu : sKEsH.00003.00001
Miesto a dátum: Bratislava, 28.o9.2o2o


