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Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Podía ~ 44 zákona Č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
v zneni neskoršich predpisov (ďalej len MZákorť‘) medzi spoločnosťou
02 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,
iČo: 35MB 863, iČ DPH: 51<2020216748 zapísaná V Obchodnom eol#1.BvSDFPM
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka Číslo:
27882/B (ďalej len ‘1Poskytovater) a Účastníkom

1. ÚČastník — právnická osoba
Obchodně meno Mestská informačná kancelária Poprad
Adresa Námestie sv. Egidia 43/86, 05601 Poprad, Slovensko
Štátna prislušnosť SLOVENSKÁ
IČO ‚DIČ 42381193/2024097372
Zápis

2. Fakturačná adresa
Obchodné meno Mestská informaČná kancelária Poprad
Adresa Námestie sv. Egidia 43/86, 05801 Poprad1 Slovensko

3. Kontakt pre fakturáciu
Meno, priezvisko
Telefón Email

4. Spósob platby
D Bankový prevod z Poštová poukážka a Inkaso

5. Splnomocnená osoba I zástupca
Meno, priezvisko Ing. Lucia Pitoňáková
Číslo hlavného dokladu

6. Služby
Cena za aktiváciu (s DPH) 0,01 EUR / 0,30 Sk
Referenčné číslo zákazníka 83798824
ZúČtovacie obdobie 01: 1. - posledného V mesiaci
Učastnfcke číslo / Číslo SIM karty +421948044107 / 894210432221113689
Program služieb 02 Fér s platbou na faktúru
Dátum aktivácie 07.04.2016 Konverzný kurz 1 EUR = 301260 Sk

7. Zasielanie elektronickej faktúry
Telefón +421910890512 Email riaditel@visitpoprad.sk

8. Vyhláseníe zástupcu ůčastnika
Vyhlasujem, že som oprávnený konať V mene a na účet Účastníka na základe pisomného splnomocnenia zo
dňa ____________ S úradne overeným podpisom Učastníka alebo na základe zákona alebo na základe
rozhodnutia štátneho orgánu. Dokumenty preukazujúce moje oprávnenie prikladám k tejto Zmluve.

9. SpoloČné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť a úČinnosť Aktiváciou SIM karty okrem čI. 5, 6, 7 Spoločných ustanovení tejto
Zmluvy, ktoré nadobúdajú platnosť a úČinnosť dňom podpisu Zmluvy oboma zmluvnými stranami. Poskytovater
sa zaväzuje vykonať Aktiváciu SIM karty do 30 dni od podpisu Zmluvy. Ak v tejto lehote nastane niektorá Zo
skutočností v zmysle ~ 43 ods. I písm. c) Zákona, Poskytovater si vyhradzuje právo nevykonať Aktiváciu SIM
karty. Ak sa Zmluva povinne zverejňuje v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa meni a doplňa zákon
Č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonnik v zneni neskorších predpisov a ktorým sa menta a dopIňajú niektoré zákony,
nadobúda Zmluva účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia V zmysle tohto zákona, ak tento deň
nastane Po Aktivácii SIM karty. Ak dójde zo strany Učastníka k využitiu Služieb podra Zmluvy pred nadobudnutim
jej účinnosti, má Poskytovatet nárok na úhradu ceny za tieto Služby v zmysle platného Cennika.
2. ůčastnik bene na vedomie a súhlasi s tým, že v prípade, ak uzavrel s Poskytovaterom v rámci procesu
prenášania čísla k Poskytovatel‘ovi Zmluvu, pri ktorej Poskytovater pbvodne pridelil Žiadaterovi ako Učastníkovi
k tejto Zmluve číslo z vlastnej číselnej množiny, a Zároveň sa prenesenie Prenášaného čísla k Poskytovaterovi
neuskutočnilo z dóvodov na strane Odovzdávajúceho podniku alebo na strane Žiadatera, budú práva
a povinnosti Poskytovatera a Žiadatera ako Učastníka z takejto Zmluvy riadne trvať Po celú dojednanú dobu vo
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vzťahu k telefónnemu Čistu pridelenému pčvodne PoskytovateľOm z vlastnej číselnej množiny, ak je takéto
telefónne Čisto pridelené a Učastník pri uzatváraní Zmluvy požiadal o pokračovanie Zmluvy vo vzťahu k tomuto
číslu. Realizáciu technického prenesenia Prenášaného čista Poskytovater oznámí Záujemcovi napr.
prostrednictvom SMS správy najneskór de,‘ predchádzajúci dňu tejto realizácii.

3. Miestom poskytovania Služieb je územie Slovenskej republiky podía špecifikácie obsiahnutej vo Všeobecných
podmienkach poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb prostrednictvom verejnej telefónnej
siete spoločnosti 02 Slovakia, s.r.o. vydaně v sůlade s 5 44 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických
komunikáciách v zneni neskorších predpisov a podmienky vydávania a použivania elektronických peňazí (ďalej
len ‚Všeobecné podmienky“). Cena za poskytované Služby je stanovená platným cennikom a Učastník sa ju
zaväzuje uhradíť vo výške a v lehote splatnosti uvedenej vo faktúre vystavenej Po konci zúČtovacieho obdobia
okrem predplatených služieb, ktoré sú spoptatňované V zmysle čI .7 Všeobecných podmienok. Zmluva sa
uzatvára na dobu neurčitú. Podpisom potvrdzujem, že som sa zoznámil/a so Všeobecnými podmienkami
a platným Cennikom, ktoré sú neoddeliternou súČasťou Zmluvy. Platný Cenník je k dispozícii na webovej stránke
Poskytovatefa a v Značkových predajniach a Predajných miestach. Pojmy používaně v tejto Zmluve, ktoré tu nie
sú osobitne definované, majú rovnaký význam ako rovnaké pojmy definované vo Všeobecných podmienkach
Poskytovatera.
4. Zmluvné strany sa v zmysle ~ 262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnik v zneni neskorších
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonnlk“) dohodli, že (i) Zmluva a (fl) vzťahy, ktoré vznikli na základe Zmluvy,
a ktoré nie sú výslovne upravené; sa spravujú Obchodným zákonnikom okrem práv a povinností výslovne
upravených Zákonom. .

Súdom, ktorý má právomoc na súdne konanie vedené proti Učastníkovi, ktorý nie je občanom Slovenskej
republiky je vždy súd Slovenskej republiky miestne prislušný podra sídla Poskytovateľa. Obdobne to platí aj pre
právomoc Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky pre mimosúdne vyrovnanie sporu medzi
Poskytovaterom a zahraničným Účastníkom v zmysle Zákona. Pokiar v tejto Zmluve nie je dohodnuté inak,
príslušnosť a právomoc súdu sa spravuje zákonom č. 99/1963 Zb., Občiansky súdny poriadok v znení
neskorších predpisov.
5. Účastník svojim podpisom potvrdzuje. že berle na vedomie a súhlasí 5 tým, aby jeho osobné údaje v rozsahu
uvedenom v tejto Zmluve Poskytovater spracúval na účely informovania Učastnika O službách, ponukách,
novinkách a ďalších informáciách vzťahujúcich sa k Poskytovateľovi.
V pripade, že nesúhlasite, označte: D NIE

6. účastník a Poskytovateľ sa týmto dohodli, že ak Účastník poruší svoju povinnosť v zmysle čI. 4.2
Všeobecných podmienok využivať Službu v sútade so Zákonom, Zmluvou a Všeobecnými podmienkami,
tj. Učastník sa dopustí zneužitia Služby (i) automatickým generovaním prevádzky;(ii) využívanim tzv. GSM
brán;(ifl) využitím SIM karty na zabezpečenie spojenía medzi tretimi stranami nedovoleným presmerovanim
telekomunikaČnej prevádzky pripojenim na zariadenie slúžiace na automatické smerovanie
prevádzky;(iv)využívaním tzv. nekonečných, resp. neobmedzených volaní za účelom ziskanie finančného
prospechu (napr. ziskavanie Kreditu), Učastník sa zaväzuje Poskytovateťovi na základe jeho výzvy uhradiť
zmluvnú pokutu vo výške 100€ za každé takéto zneužitie Služby vo vzťahu ku každej SIM karte, prostredníctvom
ktorej došlo K zneužitiu, a to aj opakovane.
7. účastník bene na vedomie, že jeho osobné, prevádzkové a lokalizačné údaje móže Poskytovater spracúvať
prostredníctvom tretích osůb ako sprostredkovaterov Poskytovateta.
8. Účastník žiada o zverejnenie jeho údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a telefónne číslo
v zozname účastníkov: D

9. účastník svojim podpisom potvrdzuje, že bol Poskytovateľom informovaný o možnosti vybrať si alternativneho
poskytovatera roamingu ako aj o spósobe, akým si možno zvoliť roamingové služby, ktoré alternatívny
poskytovater roamingu poskytuje.
10. Táto Zmluva nahrádza a ruší všetky predchádzajúce Zmtuvy vzťahujúce sa na ÚČastnicke číslo.
11. úČastník podpisaním tohto dokumentu prostrednictvom technického vybavenia Poskytovatefa súhlasi so
spracovaním svojho podpisu a súvisiacich biometrických údajov, ktoré jednoznačne a nezameniterne identifikujú
Učastníka (Biometrický podpis).
12. Súhlasím so zasielanim elektronickej faktúry na emailovú adresu (ak je uvedená vyššie) alebo na portál Moje
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13. Podpisom potvrdzujem prevzatie SIM karty.
Z
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14. Zmluvné strany Sa dohodli, že všetky spory vzniknuté zo všetkých zmtúv O poskytovaní verejných služieb
uzavretých medzi UČastnikom a Poskytovatel‘om a v súvislosti S týmito zmluvami rozhodne v rozhodcovskom
konaní pred jedným rozhodcom Rozhodcovský súd v Bratislave zriadený pri AsociácH pre rozhodcovské konanie,
sidlom v Bratislave, Ventúrska 14, zriaďovateF: Asociácia pre rozhodcovské konanie, iČO: 45744564.
Rozhodcovský súd v konaní postupuje podra zákona Č. 244/2002 Z. z., Štatútu a Rokovacieho poriadku, ktoré sú
zverejnené v Obchodnom vestníku a na internetových stránkach www.rsvb.sk.

Podpis účastníka alebo jeho zástupcu Za poskytovatel‘a
• /14

-

~Podpis a pečiatka:
Radek Štěrba, Výkonný riaditer pre úsek predaja a služieb

Kód predajcu: SKESH.00003.00001
Miesto a dátum: Poprad, 07.04.2016 Miesto a dátum: Poprad, 07.04.2016

Zmluva sa vyhotovuje v 3 origináloch.
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