T

MÍČ, Obchodné tajemstvo
Zaevidované

PRISTUPENIE K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. Z201930586_Z

Pod c.:

^^/zw

uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnfk v znění neskorších predpisov

(ďalej len „Pristúpenie")
PODNIK / Dodavatel':
iObchodnéměno,
LadresaL

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62

|-ZastupenyF

[predstavenstvo^ovakTeiěkom,a^Íng-Ror^
Splnomocnenec na základe Podpisového poriadku spoločnosti Slovák Telekom, a.s.
registri vedenom při Okresnom sude Bratislava I, oddiel Sa, vložka as\o^081/B

J^l

"T35763469~ -—T'DÍC:'~~~~-f'^020273893~" -T^C-pre-ĎPHTTSK2020273893----j

Bankové spojenie:

T-Tatr^^an_ká7áTs7cíšlo-učtu-7tvirT
^UB7a7^fslo účtu v tvare IBAN: SK20 0200 0000 0023 1409 3958, SWIFT: SUBASKBX~^
|-^LSP7^^,-Cfs]o účtuVtvare IBAN: SK57 0900 0000 0006-3373 8777, SWIFT: GIBASKBX
~ČSOB7a^s,-CfsTo~učtu-7tvare IBÁN-:-SK58y50Ó'0000 0000^2550 5443, SWIFT7CEKOSKBX

___J

(ďalej len „Podnik")
a

ÚČASTNÍK / Objednavatel':
i Obchodnéměno,siaTo 7
l adresa:

Zastupeny^

Město Poprad, NÁBREŽIE JÁNA PAVLA II 2802/3, 05801 POPRAD
"Tng. Antor^Ďanko7 primátor meita"

fíčo:"
00326470
DIČ:
1C pre DPH: Město Poprad nie je platcom DPH, SK 2021031144 - zdanitel'na osoba registrovaná pře daň podl'a § 7a Zákona č. 222/2004 Z. z.

l'_p dani z pridanej hodnoty v znění neskorších predpisov

linkové spojenTeTvšeobecniuverová banta,-a^, IBAN: sk75-0200^0000-0-OOÍQ2'452~4562'~~___ZZZZ'ZZIZJ
(ďalej len „Hlavný účastník")
a

piysTupujúa:

°^to

'^^^^^^

i Žastupeny^~]^ř. Peter Fabián"-"rJaditeT

jZapfsany:__~ \VObchoúnom~reysW^tíenompnb\<.resnom súde/...-.7..7.,-oddíěH.7....^.7vlMta_asto
~ICO:

_..„J-.-00696463~~\~OÍC:

-l—

1C pre DPH: i

_i

(ďalej len „Pristupujúci l")
a

PRISTUPUJÚCI:
r

Obchodnéměno,sÍďo- / T'
l Základná škola s materskou školou, Tajovského 2764/17, 058 Ol Poprad
adresa: ___\__

Zastópeny: -^-PaedDr7-vTčkova~Řenatá---riaditerka
Zapísaný:

fTčbT

v Obchodnom registri vedenom při Okresnom sude........... oddiel ...... vložka číslo
"ÓÍ7Ó682Í5r'DlCF
1C pre DPH:

(ďalej len „Pristupujúci 2")
a

PRISTUPUJUCI:

^O^odné měno, sÍdte/T^^^g^g^^^
I gui esa.

|Žastupeny7~Í ^aedDr7 Adriana Órávcová^riad^eíta"
l Zapisaný:__j v Obchodnom registri vedenom při Okresnom sude.

LÍČO:---~'"— ÍQÍ7068223-\~DÍC.~~
(ďalej len „Pristupujúci 3")

.^.,pddieL.^. ., vložka číslo......

202095Í823TÍC-prě-DPHy-r

a

PRISTUPUJÚCI:

j Obchodné měno, sídlo /1 Základná škola s materskou školou, Koperníková 21, 058 Ol Poprad - Matejovce

LadresaL

!Zastópeny:___^[^edDnCehuiovaĚ^

LZap^any^i-v Obchodnomregístn^/edenom při Okresnom^ude^^^^^ddÍeL^..7víozka-č]sJo

L^^^^ZZZZZZZ^JIoi^8i|^_^Mc:^^
(ďalej len „Pristupujúci 4)

Slovak Telekom

_„1
.-J

T

MÍČ, Obchodné tajomstvo

PRISTUPUJÚCI:

la^rodné měno, sídlo 71^^^
_Zastupený^_| PaedDr. Viera Grohová - riaditel'ka
Zapisany^ __!_v Obchodnom registri vedenom při Okresnom sude........... oddiel .......... vložka c[sj^.^„„_^

~^íZZ^Z^ZZZ~~^~~['yw7^^zz~^ZF^[~Z^ZL^ZZ^^ _ZZIZLIC^ť'DPHL-I
(ďalej len „Pristupujúci 5")
a

PRISTUPUJÚCI:

obchoóné men0' sídl° / základná škola s materskou školou, Fráňa Král'a 2086/2, 058 Ol Poprad - Vel'ka
l Zastúpený: | PhDr. Richard Bekess - riaditel'

i Žapísaný: | v Óbchodnom registri vedenom prTokřesnom súde...7.7..7.7-oddíeTT^^7., vložka číslo ........
rKo\_ ^^Z^ZZ~Z^ZIL0^^3WL^ __.__-._TII?prc_DPH:.jn
(ďalej len „Pristupujúci 6")
a

PRISTUPUJÚCI:

^dbrehs^drl men0' s'd10 / základná škola s materskou školou, Dostojevského 2616/25, 058 Ol Poprad
l Zastúpený:

Mgr. Vladimír Tobis - riaditel'

|z^pĚanYL^ZZZZZZ^ZZIIv Obchodnom registri vedenom při Okresnom sude........... oddiel.......... vložka číslo ..
IČO:

l

'017068207—|-p^—-—Y-—--|--ícpre-DPH:'

(ďalej len „Pristupujúci 7")
a

PRISTUPUJÚCI:

obc„hodn men0' s / i Základná škola s materskou školou, Frandsdho 832/21, 058 Ol Poprad
_] Mgr. Miroslav Jagáč - riaditel'

l Zapfsaný:
Tco:"

_LV Obchodnom registri vedenom při Okresnom sude........... oddiel .......... vložka_asjo^^^

ZL3zz9159LZZ„ZLDIC:-1~-T-icpre-ppH:--T

_

(ďalej len „Pristupujúci 8")
a

PRIS7UPUJÚCI:

měno, sídlo / ! ^gkladná škola s materskou školou, Komenského 587/15, 058 Ol Poprad
^astupěny7 ~--—IMgr^^1onIkaŠFrn ková ::-nadíteí'ka^

Zapfsany: j v ObchodTTom^rěgÍstrTvedenom při Okresnom sude........„,-oddiel ...7^...., vložka číslo 7^.
IČO:l 37876911 ! DIC-- | 2021671652 TÍC~pre DPH:"

^

(ďalej len „Pristupujúci 9")
a

PRISTUPU3ÚCI:

\^^^^^^^^'/\^^^

~"'i

i Zaštípený:

~1

jZapisany:_

Mgr. Ján Brndiar - riaditel'

vObchodnomregTstri vedenompn0kresnom-suclé^^7.7oddiel .......... vložka aslo........^.^.
]37791605---'~-rDÍC|~ --l-ÍC'preJDPH:^

(ďalej len „Pristupujúci 10")
a

PRISTUPUJUCI:

{'^^^ "^no,^^ /\,^^
l Zaštípený: __ _L^^Peter Husar'-'naditerka"
Obchodnom registri vedenom při Okresnom sude........... oddiel
...Zapisanyj_._.J_v_Obchodnom.registnvedenom_pn

^-^^- -'-i-OOÍ86767-"""FĎÍČ:~"T

^^vl^kacBJo

_J ICpreDjPH:__i

(ďalej len „Pristupujúci li")
a

PRISTUPU3ÚCI:

'Obchodiv--měno;-'~SKJIo'-rF^^^-g^
jžastupeny:IIng.PeterMascenik-rÍadÍteF

iZapĚany:rvÓbchodnomregistnvedenompnOkresnom

|-ÍCO:-~~--'--———i-QQ52i8Í7-rDIC:---•-----—----—•r-^-p^-Qp^--T
(ďalej len „Pristupujúci 12")
Slovak Telekom
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a

PRISTUPUJÚCI:

!0bchodnemerío, sídío / •T--

j g^gg:""" """'"' """'" '[ Ti/Poprad,s.r.o., Podtatranská 1,05801 Poprad
í~Žastupeny:!Martirř^ykorá-:
konatei7
^stupeny:

-•—,

Zapsaný:IvObchodnomregistnvědenompn^

Ll^ZZZZZZZZZ--L3^^^ZZ~„-..J--.DIC[lZZJ
(ďalej len „Pristupujúci 13")
a

PRISTUPUJÚCI:

Obchodnéměno,sfdTo 7'T

Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad, Fráňa Kral'a 2052/84, 058 Ol Poprad

l adresa:

Ing. Marek Budzak
IvObchodnomregistnvedenorrTprTokresnom sude.

l Zastúpený:
Zapísaný:

@0^
Tlw4842iIZZlZIm^ZZZZ[I^L.^...._.^
(ďalej len „Pristupujúci 14")

oddiel.......... vložka CKÍO

••/ UUUIl-l •••••••••/ V)UÍ.(\U ^UIU •••••.•••••••••

__.ZZZrIC-pre.jDPHL.I

a

PRISTUPUJÚCI:
l Obchodné měno, sídlo /

Městské lesy, s.r.o. Poprad, Levočská 3312/37, 058 Ol Poprad

adresa:

] Zastúpený:

i Zapísany:

Ing. Robert Dula, riaditel'
^Obchodnqm^registri^yedenpm při Okresnom sude........... oddiel

IJCOL

36448311

l

DIČ:

víožka^ísío"

~[3c-pr^DPH:_J_

(ďalej len „Pristupujúci 15")
a

PRISTUPUJÚCI:

j ObdTodně~lTieňó, si'dlo 7—í
adresa:

Centrum sociáhiych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, 058 Ol Poprad

^astupenýj___j PhDr. Eva Mašteníková

____i

l Zapísany^v Obchodnom registri vedenompriOkresnomsude.^„77,^dďeT^..-,vložkaa^^
L]CO:_ ______^^__..JZ00691844_ __JZDIC[IIZZ1ZZZ1-1_,__.....ZZZZZZ^~-TIC^re^DPH:_ r
(ďalej len „Pristupujúci 16")
a

PRISTUPUJÚCI:
Obchodné měno, sídlo /
i adresa:

"l—

Základná umělecká škola, Štefánikova 99/72, 058 Ol Poprad

Lzastu^ny:^^^^^^-Mgn1<ataríň^^ DiS^^trT-nadrteí'ka-

[Zapisany:| v Obchodnom registnvedenom p7Tokresnom-sude.. ..., oddiěL7.7^„7víožká^ČKÍo-7..
TČÓ7

1-36165492—- |--DÍC-

I

T^C"preDPH:

(ďalej len „Pristupujúci 17")
a

PfUSTUPUjÚCI:

Ob^dné měno, sídlo / j ^gg^s^ infbrmačná kancelária Poprad, Námestie sv. Egídia 43/86, 058 Ol Poprad

'""!

j Zastupeny::^^^___^^^llng.jjjaa^^^^
Zap^y: ~ —^ZZ—^v oddÍeL?.7.^~vJožka-čĚÍ^„.^^
LI^I1ZZ-3ZZZ^ZZ]--4238U93^-^^|^DIC^^^^^^
(ďalej len „Pristupujúci 18")
a

PRISTUPUJUCI:
! Obchodné měno, skllo /

^adresa;;

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.

^zastuPeny[ZZII_Z_Z-__ZLIr!9ZPavol Kubicko^konateT^
L^apBaný^____-__| v Obchodnomj-eg^wderompnOkresrróm sudě Prešov, ^

^^^zzi^zzzzzzzr^^^i^zzzniD^^z\zi^ ;____..-^__..._J
(ďalej len „Pristupujúci 19")

(Pristupujúci 1-19 ďalej spoločne označovaní aj ako „Pristupujúd")
(Podnik, Hlavný účastník a Pristupujúci ďalej spoločne označovaní aj aká „zmluvné strany")

Slovak Telekom
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ČI. I
ÚVODNĚ USTANOVENIA
Podnik a Hlavný účastník uzavřeli dna 14.10.2019 Zmluvu o poskytovaní služieb č. Z201930586_Z (ďalej len „Zmluva").
Hlavný účastník a Pristupujúd týmto žiadajú Podnik v zmysle Zmluvy o umožnenie aplikáde podmienok Zmluvy aj pře jednotlivých
Pristupujúdch.

ČI. II
PRISTÚPENIE K RÁMCOVÝM PODMIENKAM
l. Pristupujúci týmto vyhlasujú, že súhlasia s podmienkami Zmluvy a v súlade s jej ustanoveniami Zmluvy bez akychkol'vek výhrad k jej
celému obsahu pristupujú. Pristupujúci sa zavázujú v případe súhlasu Hlavného účastníka a Podniku s týmto Pristúpením dodržiavať

Zmluvu ako jej účastníci v postavení Účastníkov v rozsahu práv a povinností ako Hlavný Účastník, s výnimkou tých práv a povinností,
ktoré má v zmysle Zmluvy len Hlavný účastník, ak nie je dohodnuté inak. a vo vzťahu k Službě VPS v rozsahu špecifíkovanom v či. III
tohto Pristúpenia.

2. Každý z Pristupujúcich týmto súčasne udeťuje plnomocenstvo Hlavnému účastníkovi a Hlavný účastník podpisom tohto Pristúpenia
udělené plnomocenstvo přijímá, aby Hlavný účastník ako splnomocnec vykonával v méně a na účet jednotlivých Pristupujúcich aká
splnomocnitel'ov všetky úkony vo vzťahu k Zmluve, najma, nie výlučné však, aby uzatváral v méně a na účet jednotlivých
Pristupujúcich :
a) akekol'vek dohody o změnách a doplneniach Zmluvy uzatvárané formou dodatkov k Zmluve, ktor/ch predmetom bude najma, nie
výlučné však, změna obchodných a iných podmienok Zmluvy,

b) dohody o predížení doby platnosti Zmluvy a dohody o ukončení platnosti Zmluvy,
c) zmluvy o poskytovaní veřejných služieb ktorých predmetom je poskytovanie elektronických komunikačných služieb Podniku
příslušnému Pristupujúcemu a akekol'vek dodatky k týmto zmluvám o poskytovaní veřejných služieb ako aj ich změny,
d) všetky právně a iné úkony súvisiace s výkonom práv a plněním povinností každého Pristupujúceho vyplývajúce danému
Pristupujúcemu zo Zmluvy.
3. Hlavný účastník je povinný bezodkladné informovať jednotlivých Pristupujúcich o akejkol'vek změně Zmluvy alebo jej prnohy alebo

akpmkorvek inom pravnom úkone, uskutočnenom v méně a na účet příslušného Pristupujúceho na základe plnomocenstva uděleného
příslušným Pristupujúdm Hlavnému účastníkovi v zmysle bodu 2 tohto článku Pristúpenia. Podnik nenesie žiadnu zodpovednosť za
případné škody vzniknuté z dóvodu nesplnenia oznamovacej povinnosti Hlavného účastníka podl'a predchádzajúcej vety.
či. m
PRISTÚPENIE K PODMIENKAM POSKYTOVANIA SLUŽBY VPS
l. Pristupujúci pristupujú k podmienkam dohodnutým v Zmluve a zároveň k podmienkam poskytovania Služby VPS, s vytvořením
spoločnej VPS s Hlavným účastnfkom. Podnik bude poskytovat Hlavnému účastníkovi a Pristupujúcim spoločnú Službu VPS, t.j.
spoločná Služba VPS bude vytvárať spoločnú uzavretú skupinu koncových uzivatel'ov Služieb Podniku poskytovaných prostrednfctvom
využitia mobilnej siete Podniku a prostrednfctvom SIM kariet Podniku registrovaných na Hlavného účastníka a zaradených do VPS,ako
aj SIM kariet registrovaných na každého Pristupujúceho, specifikovaných v Objednávke Služby VPS příslušného Pristupujúceho, ktorú
Podnik zašle Pristupujúcemu elektronicky na e-mailovú adresu zadánu Pristupujúcim, a to na základe žiadosti příslušného
Pristupujúceho uskutočnenej telefonicky na tel. čísle 0800 123 500 alebo e-mailom na biznis@telekom.sk a súčasne aj SIM kariet
registrovaných na iných už pristúpených účastníkov, zaradených do VPS, ak tito vytvořili spoločnú VPS s Hlavným účastníkom (ďalej
len „Společná VPS").

2. Hlavný účastník a Pristupujúci beru na vedomie, že ako Účastníci Spoločnej VPS budu zo závazkov zo Zmluvy týkajúcich sa Služby VPS
(Spoločnej VPS) zaviazanf spoločne a nerozdielne a v případe porušenia zmluvných povinností zo strany ktorehokol'vek z účastníkov
Spoločnej VPS, sú tito účastníci Spoločnej VPS povinní spoločne a nerozdielne Podniku nahradit v plnom rozsahu škodu, ktorá mu

vznikla porušením povinnosti ktorehokol'vek z Účastníkov Spoločnej VPS.
3. Poplatky spojené s využíváním Spoločnej VPS a s nou súvisiacich elektronických komunikačných služieb bude Podnik účtovať každému
z Účastníkov Spoločnej VPS samostatné.

4. Pristupujúci a Hlavný účastni beru na vedomie, že v případe porušenia zmluvných povinností zo strany ktorehokol'vek z Účastníkov
Společné] VPS vyplývajúcich im z jednotlivých zmlúv o poskytovaní veřejných služieb, resp. zo Zmluvy a taktiež v případe zneužívania
Služieb prostrednfctvom SIM kariet zaradených do Spoločnej VPS, je Podnik oprávněný prerušiť poskytovanie Služieb (vrátane Služby

VPS) prostrednfctvom SIM kariet zaradených do Spoločnej VPS, a to vo vztahu k všetkým týmto SIM kartám toho z Účastníkov, ktorý
porušil danů zmluvnú povinnosť podl'a Zmluvy.
ČI. IV
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENIA
l. Pristupujúci vyhlasujú, že beru na vedomie, že v případe súhlasu Podniku s týmto Pristúpením bude následné Podnik oprávněný
kedykol'vek vyzvat Hlavného účastníka alebo ktorehokol'vek Pristupujúceho na preukázanie trvania vzájomného majetkového
prepojenia medzi týmto Pristupujúcim a Hlavným účastníkom. Každý z Pristupujúcich a Hlavný účastník sa zavazujú oznámiť Podniku
bez zbytečného odkladu zánik trvania majetkového prepojenia medzi nimi navzájom. V případe zániku majetkového prepojenia medzi
kton/mkol'vek Pristupujúcim a Hlavným účastníkem, automaticky zaniká účasť tohto Pristupujúceho k Zmluve a Podnik ďalej
neumožní aplikádu podmienok dohodnutých v Zmluve voči tomuto Pristupujúcemu a zároveň ukončí poskytovanie Služby VPS
danému Pristupujúcemu, a to všetko ku dnu doručenia oznámenia Podniku o tejto skutočnosti danému Pristupujúcemu, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

2. Toto Pristúpenie sa vyhotovuje v 24 vyhotoveniach rovnakej hodnoty, z ktorých po podpísaní obdrží Podnik dvě vyhotovenia a hllavný
účastník tri vyhotovenia a Pristupujúd obdržia po jednom vyhotovení. Toto Pristúpenie tvoří neoddelitel'nu Přílohu Zmluvy.
4. Pristúpenie každého z Pristupujúcich k Zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu oprávněnými zástupcami všetkých příslušných
zmluvných stráň a účinnosť dňom nasledujúdm po dni jej zverejnenia tohto Pristúpenia. Pristupujúci svojim podpisom zároveň
potvrdzujú prevzatie kopie Zmluvy vrátane příloh k něj.
Slovak Telekom
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5. Podpfsaním tohto Pristúpenia oprávněnými zástupcami všetkých zúčastněných stráň, v zmysle bodu 4 tohto článku, nadobúda vo
vzťahu k Zmluve příslušný Pristupujúci rovnaké práva a povinnosti ako Hlavný účastník Zmluvy, s výnimkami dohodnutými v tomto
Pristúpení alebo priamo v Zmluve, a to, pokial' nie je dohodnuté inak, ódo dna účinnosti tohto Pristúpenia vzťahujúceho sa na daného
Pristupujúceho.

6. Podnik a Hlavný účastník svojim podpisom potvrdzujú, že s pristúpenim Pristupujúcich k Zmluve bez výhrad súhlasia.
'.&

V méně Podniku

;';

S!o\'-i!< Ts:';;lr":-F :?.^.

Bal;-í.;"k^ ;;ř ..- /

VPoprade dna ....l;);...a...^l../;L

/

\,

Slovak Telekom, a.s\

Ing. Romarí01ekšá|(1

Manažér predaja kór^ákazníkom
'fa

<%

"l ^

^ i/y'soj *'

V Poprade dna ...IL^..U!I.

ť'^'1

^;

^.J±.

Město Poprad
Ing. Anton Danko
Primátor města

Správa mastskych komunikácií Popr^á^
V méně Pristupujúceho l

-b./Z Xc/9

V Poprade dna .......

Levočská 3312/37 /| \
058 01 POPRAO

IČO: 006964'
DIČ: 20206657 au ]/ •- Správa městských komunikád/
Poprad, Mgr. Peter Fabián
Riaditel'

V méně Pristupujúceho 2

V Poprade dna .....^.Jv.:.ui.!l.

<';w.AOKÁ^K&:./^^tí?^".;'^'.
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Základná_škola s materskou školou
PaedDr. Vlčková Renáta
Riaditel'ka
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Základná škola s materskou školou,
PaedDr. Adriana Oravcová
Riaditel'ka

Zakiadnii škola s niGtersifau škoiou
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Základná škola s iiiatci.ai'.uu sn.uiuu,

PaedDr. Cehulová Barbora
Riaditel'

Slovak Telekom
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MÍČ, Obchodné tajomstvo

Spojená skaia
Leiňá ulisa 3453/34. Popra&
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V Poprade dna .....Jt;.^.Jí/2.
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Základná škola s mate|"skou školou
PaedDr. Viera Groho^á
Riaditel'ka
Základná sksís
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Základná škola s m^ér^kóu školou

PhDr. Richard Bekess^
Riaditel'
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V méně Pristupujúceho 7
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Základnáskola s materskou školou
Mgr. Vladimír Tobis
Riaditel'
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7-"" • -' sKola s materskou školou
Mgr. Miroslav Jagáč
Riaditel'

Základná škola s snaterskou školou
V méně Pristupujúceho 9

V Poprade dna ........^..:..i.Í.±c.!l..

Komenského ulica587/15
Poprad
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/ Z^facjrfa škola s/h-iatersl^oú školou
/ Mgr. Monika Strri|<ova,./
Riaditel'ka

V méně Pristupujúceho 10

Základná škoia s materskou školou

V Poprade dna ...........^...^...u:!l..

Jarnáulica3168/13
-ow-ni -Bnnrad
Skladná škola s mate .krtj školou

Mgr. Ján Brndiaj
Riaditel'
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V Poprade dna
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CENTRUM VOLNÉHO ČASU ^
Ví mládeže 2688/15'^ if
05801POP.RAD'-^'Centrum vol'neho času v Poprade
Mgr. Peter Husar
Riaditel'ka

STŘEDISKO SLUŽÍEB ŠKOLE
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V Poprade dna ................^..................'..../...
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-4Středisko služieb škole Poprad Ing.
Peter Maščenfk

Riaditel'
Slovak Telekom
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MÍČ, Obchodné tajemstvo
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V Poprade dna ........ J±.^...^.l.
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TV Poprad, s.r.o.,
Martin Sýkora
Konatel'

i^ohrebrso-ciníorínske

služby, s.r.o. Poprad
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Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Bc.
Ing. Marek Budzák
KonatelTo ;-;."'i7.'v':
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V méně Pristupujúceho 15
V Poprade dna....
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Městské lesy, s.r.o. Poprad
Ing. Robert Dula
Riaditel'
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y"^- / " ; -

: '•'•.'

Centrum sodqlnycM' služieb v Poprade

PhDr. Eva Mastenfcová
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Základná umělecká Škola
Mgr. Katarína Kočišova DiS. Art.,

ria®^á informačná Kanceiď.rf i-^p.*
Mám. sv. Egídia 43/86
01 Pqprad

V méně Pristupujúceho 18
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V Poprade dna .........:^;;..;/.^;
Městská informačná kancelária
Ing. Lucia Pitoňáková
riaditel'ka
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V méně Pristupujúceho 19
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popravná enja-rgeíktíQ
'^ffoí^sf, s-s-^
-—tčorsu.t.}'?-^-

Popradská energetická spoločnosť
Ing. Pavol Kubicko
konatel'

Datum zverejnenia zmluvy

31. 12. 2019 /J^
Slovak Telekom

Datum účinnosti zmluvy

Ol 01. 2020
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