
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2,044 24 Poproč
OcU-Š-464/2017sp. zn.:

Zápís v spis e
V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

infonnáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
27.11.2017 na webovom sídle obce Poproč:

y

zmluvu sp. zn. OcU-S-464/2017

uzatvorenú dňa 24.11.2017

účinnáod: 28.11.2017

zmluvné strany

1./ Obec Poproc
v

Skolská 2, 044 24 Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským, starostom obce

a

2., Orange Slovensko a.s.

Metodova 8, 821 08 Bratislava

zastúpená Mgr. Veronikou Bajužikovou

Predmet zmluvy:
r

predlženie platnosti telefónneho Čísla 0907 950 728
w

Obtíc POPROČ
V Poproči. dňa 27.11.2017 Obec-ny urad-P-opiíč

.jsfík Obecného uraduf

u

Skolská 2, 044 24 Poproč
-2-

EVa Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním



Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Číslo zmluvy: A0627335 ID predajcu: ID392DSP04 JNMD2

V;

Dátum:23.11.2017
Ident. kód dodatku: 10468134
SIM karta s prideleným tel. Číslom: 0907950728

Orange Slovensko, a. s.
ädJ^ľwhíT^^^8^L^i^Í?!TS.'J9?j.3^=!,?.7P'i D-1 =?P ^? 31^_7?,' '^ RF!t?LSK 20 20 31 °5 78'so

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka Číslo 1 U2/B
(ďalej len "Podnik")

a

.<

Učastník (Osoba: právnlcká / fýzická podnikater / fyzická nepodnikater); Prävnická osoba
Meno, priezvisko. titul / Obchodné meno / Názov:
Obec Poproč

SIľfÍ^foS??-/i5Í?2 /^i?^° Eodnik?nia (mesto / obec- ulica' popisné čisio, PSČ, pošte):
Poproé, Skolská 2, 04424, PoproČ
Císlo a platnosť OP / pasu: Štátneobčianstvo:

SR

Rodné číslo / ICO: IČDPH/DIČ:
00324639

Zastúpený:
Ing. Jaklovský štefan
Rodné číslo: číslo a platnosť OP / pasu / preukazu p. na pobyt:

(ďalej len "Očastník") (pod skratkou "p. na pobyt" sa rozumie povolenie na pobyt cudzinca)
n^^^omnq.dÄuzaSáralúteróododatokkcit- z.mluveo Poskytovaní verejných služieb (ďalej len "Dodatok" alebo "doda-
^.^ÄSSM'.ÄÄ!.58 DOSSOk,U^Ä.^Z^äwwwa-^^^-

dohodnuté. (Podnik a ÚČastník sa spoloône ďalej označujú ako "stran/').
Čl. 1. Predmet dodatku

?^ta?f ľ d^^^Ln?1^^v^Tlq^^^ ^z^^äSnlh^!^Sn^r^ll^r^.čä^eM''^^1.1

^^^^^^^^^^^^^iä^Í^a^S^D'ffaV^S^^'^^i^^^mSui^^-
^^Sw^^o^dsoS?^^1S^S?Sli ^^^oľ/^i^^^M>hi^ŕk?^
ä^^^?^^E^I^I^^í^^Hss^'ÍÉ^^ľ"f??'L^^?^^F^i]?^í^?^t^p°
?5^^?^^ ^^p1^^^ ^8" ^^jraate^rast"to'zantoeS^d*ysúb^^aT""ä"
z oboch zliav.

1.2 Stranysa_dohodl^anasledovných podmienkach poskytovania vianočného benefitu Darčeková Prima karta s benefitom Neob-
medzené volania s blfzkym:

a^ SSILfS ÍSSS'J^J!. fÍ?í:-akiTÍlJI??1Lkľ °f^mihu.; v kto1?.nadobudnR Platnosť Dodatok, aktívovaný na SIM karte
PS^^Znú^?^^f^STľ,^^f E"IS^ŕTäÍ^ť-!^?^L-a^d^t!^^^^
äS?shrkS^S^líaváM kaar?poä?i^Sn5IT^Í^al^i^Tní^n^LÍ?^^-?^^
^l^%t^^^^^i^?^^á^^?sf^kCTraTďMteta^vsúv^us ^mimutaieä^
tované nižšie definované zvýhodnenie (tfalej aj ako "Beňefit").

Čísloúčastníka: 0034686758 1/6 A0627335 29099460
A 3P E M 3K,. w 3t:m _ pos.,2m 6.,"f., . r:
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b) BeneTrt spocfva (i) v možnosti uskutočňovania neobmedzených volaní zo SIM karty Účastnfka na ktorókoFvek Prima SIM kartu
zvolenú podľa písm. a) tohto bodu Dodatku a taktiež uskutočňovania neobmedzených volani z ktorejkolVek Prima SIM karty,
^,??fíPď^ í.s^\^ŕJ??í^u-^S^^PJ^Í^"^^?JÍ?f^^^^^_d_^y^^.vP^^UÍ?^^^^
plateného kreditu vovýške 3,00  s DPH na každej zvolenej Prima ŠIM karte, s platnosťou 3 mesi'ace od aktiväcie Primá SIM
karty. Za roáiodnúdobu sapovažuje obdobie trvania vjazanosti Dodatku. ak má počas tohto rozhodného obdobia ÚCastnfk
súčasne aktívovanŕ taký účastnícky program, ktoiý splňa podmienky vzniku nároku na Benefit Konkrétne telefónne čtslo
resp. telefónne čísla Prima, v súyislosti s ktorými sa poskytuje Benefit, budú uvedené v Dodatku, v kolónke v článku 3
S^^Sn?ato^nM^^a^Mmakfrtasbe^^m^^íb^\Na.Bene:
fit vzniká Učastnfkovi nárok iba v prípade, akje v prtslušnej kolónke Dodatku uvedené konkrétne telefónne číslo / telefónne
císbPnmaPoČet^volanf.resp.dI^vdan^oSIMka^
clánku nie jeobmedzené, avsak v pnpade, že rozsah yyužívania sluzby Útestníkom je teky, že ohrozuje elektronickú komuni-
kačnú sieť Podniku, alebo v jeho dosledku môžu poklesnúť kvalitatrvne alebo kvantitatívne parametre poskytovania služieb
ostatným účastnfkom, môže byť takyto rozsah užfvania ppvažovaný za zneužlvanie služby a Podnik je opravnený vykonať
opatrenia na dočasné obmedzenie alebo premšenie poskytovania služieb Účastnfkovi.

c) Pre vznik naroku na Benefitje potrebná žiadosť Účastnlka o aktívádu novej Prima SIM karty resp. viacerých (maximálne však
^ľ.?íí^?-sllylil^lÍ?-!1^J!?esŕ?I^.^.OÍarnihu.u?tv?ľerlia..Doda?íu;-^ká^o!yRk neskoršia aktiváda Prima ŠIM karty / Prima
SIM kariet alebo aj len žiadosť o jej aktŕváciu nespôsobl vznik nároku Účastnfka na Benefit.

d) Zmluvnéstrany sa dohodli, že präya a povinnosti vyplývajúce z tohto Dodatku nie je možné pfsomne prevfesť na íného účast-
nfka, ak Podnik neurct inak. Ak dôjde k prevodu závazkú, vyplývajúceho z Dodatku a/alebo z Prima SIM karty, automaticky
dochádza k zániku Benefitu.

e) osta^.p^menky využfvanra eletóro^lckých lí9munikačni?ch služieb prima SIM karty resp. Prima SIM kariet sa spravujú pri-
^ušnynudqednaniami plahq vetíe Šikovné Prima cennfka. Po skonienl platesU Dodäku upl^utftndobyjeho^änosti
Podnik ukončí poskytovanie Benefitu, ak sa zmluvrré strany nedohodnú inak alebo ak Podnik neurčf inak.

Čl. 2. Präva a povinnosti Podnlku a Účastníka
e

2.1 ^^1ík sa zaväzu}e> že nepretržite po dobu 15 mesiacov od nadobudnutia platnosti tohto Dodatku (ďalej aj ako "doba viaza-
nostľ}:
a) zotn/á v zmluvnom yzfahu s Podnikom podFa Zmtuvy v znení Dodatku ako účastník Služíeb poskytovaných mu Podnikom

prostrednlctvom SIM karty, po celú túto dobu bude bez preruéenia tieto Služby yyuziyať, a to v súlade s jeho záväzkami
a zároveň nedorucí Podniku výpovetf, odstúpenie od zmluvy alebo iný úkon, którého účdom je ukončenie Žmluvy a / alebo
Dodatku pred uplynutím doby viaanosti; za poíušenie tejto povinnósti sa nepovažuje odstúpenie od zmluvy z dôvodov
stanovených zákonom č. 351/2011 Z. z.vplatnomzneníalebozdôvodovstanovenýdipreodstúpenieod zmluvyiným plat-
ným prävnym predpisom;

b) nepožiada o vypojenie z prevádzky, alebo o docasnú deaktíyáciu SIM karty (pokiaF muitakáto povinnosť nevyplýva zo Zmluvy,
pnoom v takom pn'pade je povinný bez zbytocného odkladu pokračovať v užívaní Služieb prostredníctvom inej SIM karty,
ktorä nahradl vypojenú resp. deaktívovanú SIM kartu);

c) sa nedopustí takého konania alebo nedá svo|fm konanlm žiaden taký podnet a ani neumožní také konanie, na záMade
MO US';°d*;^MÄMod ÄateboÄJ's>oveda(aľl^d6vodoyne?*renraalebopomsenra
^fv?n.?os?_fo"str^n^ ^č^tir1íka; ku kto^1 sa 2aviazal y tomto Dodatku a / alebo v Zmluye alebo na' základe ktorého by bol
Podnik oprävnený mu v dobe viazanosti dočasne obmedziť alebo prerušiť poskytovanie Sluzieb;

d) bude mať na SIM karte aktivovaný niektorý z nasledovných úôastníckych programov:
1. V pn'pade, ak nebude mať na SIM karte aktivo\raný niektorý z účashníckych programofv Flex 5  , Flex 10  , Flex 10   pre

SÍ!"^5!?,1^j ?^J^ ď^.S^,S ?íi-^32 ^ŕ?- ^M^_ ^.100S.(ď^^
ÍS^. ?S^1ľí..2Sí>aD^!?^^Í *ú^l?n51^S1 ^ľ^?^!r1^*?!ZI .^?tírí?^-Bi^?^. ^non?y.pŕis'_ Bi^.^ono!T1y
Extra, Biznis ^>mfcTt, Biznis Komfort Plus, Biznis Komfort Extra, Biznis Nonstop, Biznis Nonstop Plus, Biznis Nonstop
Extra a Biznis VIP (tfalej aj ako "úrastnícke programy Biznis"), zaväzuje sa účastník, že bude mať počas doby viaza-
nosti, gko je táto stanavená v bode 2.1 tohto čtánlai, aktivovaný na SIM karte taký úcasbifcky program"(resp. taky variant
účastnfckeho programu), u ktorého je výška mesacného poplatku (s DPH) stanovená prinajmenšom na sumu

1)45,00 EUR

(pn plnení tohto zaväzku sa berie-^io úyahy výška mesačného poplatku po uplalnení zliav, ktoré mu na základe akejkoF-
vek pravnej skutočnosti poskytne Podnik) alebo

2. vTrtpade, ak bude mať na SIM karte aktivovaný ntektorý učastníckyďi programoy Flex a Maxalebo účastnídtych prog-
ramov BÍznis, avazuje sa ucastník. že bude mať počas doby viazánosti, á(o je táto stanovená v bode 2.1 tohto článku,
aktivoyanú na SIM karte takú kombináciu v^ky mesacneho poplatku za aktivovany účastnícky program, aktívovaného
Mesačného predplatného, mesačného poplatitu za dpplnkove sluzby Nekonečne volania na zvyhodnené čfslo, Volaj do
Europy z paušálu, Volaj do Európy 100 minút. Nekonečné sprävy, Prenos Mesačného predplatného a mesaän'ého
poplatkuzad^plntoyé^službyr/virnbilesArchIvom^a^
V Europe ako doma^LUS Moj Svet+ Náhradný telefón, Európa dáta, Svet dáta, Prichádzajúce hovory v EÚ', Pred-
nostná starostlivosf, ExMuzivna starostífvosť, služby ZiÝchlenie prenosu dát a Zdieram svoje dáta, Balík extra volanf a
dát, Ballk 100 sprav, 100 MB v mobile, Prenos mmut, 100 MB dát, 1 GB dát, 5 GB dát, NekoheČný balík SMS a MMS do
všetkých sŕetí v SR a EÚ, ktorä je rovná alebo vyššia ako

2)45.00 EUR

(pn plnenl tohto zaväzku sa berie do úvahy výška mesačných poplatkov po uplatnení zliav, ktoré mu na záMade akejkoF-
vek právnej skutočností poskytne Podnik).

e) budevčasa riadne uhrädzať cenu za Služby a iné svoje peňažné záväzky voči Podniku a súčasne bude včas a riadne uhrä-
dz?ť.p.c^nil^ujn.é Platt)y'tóoréJePoyinnÝPIatiťpodniku>at9aJvp"'padR:.aksa nejedná o peňažné záväzky voä Podniku,
avšak Účastnfkje povinný ich uhradiť Podníku atebo prostrednfctvom Podniku tretej osobe.

Číslo účastníka: 0034686758 2/6 A0627335 29099460
APPE'j3i>:.,J?<?tS3uR..POS.,2P-t.,OF-.. 15 ARCffiv"^



^Íľ^JS^^y^^^e^S^^^?^<p^n^'?^?.i,Í?ISJ3S?l^ťÍ^?.k^^Jn?^,p^i!lu^_ď?^J?n^?2,^i^dS^^n^äi^?^?^>ÍÍ^.^ ^Í^Í S?!?^.^ ^^^^
^^tSlsrl^a^^^?^^ri^tSTa^br^?fi^Sŕfd^^ln^i^/^iä>^Í"Í,!?^
^^lä^í^žCT^^^qaf^^ht^lí^%pre^SSnpi^^^t?mvSEe^ä(^odňanado^dnuto^a^UDodäaž
d.tLza6atiaJ)lynutia.dby viazaností)' ako aJ PO oelú dobu viazanosti. V pripade. ak Účasfriík uzatvoriÍtentoDodatokvrämci
^Ä-Ä M^^T;eS^^14dÍ^^P-^iiT'i?°<i^
^^^^'^^^^^^ír^^^^^^^'S^Mäl^nä^^uD^^sä^^ni^^S^'^^^l
a Učastník podpisom Dodatku vyjadruje s nimi súhlas.
ť

2'2 S Sl,ílí<i? f?-\^ľľ&-žf-^Yé^SO(!n!iniR.po?kytova^é účastnfkoyna základe. tohto Dodatku je mu poskytované len z toho
^^d^?L^, !,č?SÍ?Ífai'íSl,LZÍ^Í!l^ž?LP^StoYaP^ ľ" ProstredníctvomŠTM karty vzm^le ustanorenttohto Doíiatku po
 ŕr^^r^iTi,t^^^^?^^ ľ/T^?^^ie^?íi^j^ i!3^^^í^^^^^
^S^^ar^^f^'i^;š^?^^j[^^ľ3P Sn^äS?^?y-^-^^?,ľ ^
^^^^^^M^^^^ľ'^^^^^v'io^^-uvedenS
zmluvnú pokutu v prípade poŕušehia nižšie v tomto bode uvedených povinn( tťnasledovne:

r

ä) S S^S^ka^sn^iynlŕ^SiÍJVjäT? ^n2afa ?^i ^ > l?Saľľ^LT) LľlÍn.n?Ív^a-s^!??ľ>e f^ ceJVJ

avšak Úéastníkje povinný ho uhradiť Podníkú alebo prostrednlctvom Podniku),
alebo

f

b^ ?íS??ISLfS!id-(ÍyJ/l^.t?n_(?stí. L^edT?^,v Sán,k^.2 bode 2-.1. t?h.to Dodatku polusí svqju povinnosť zobvať v zmluvnom
^^h^l^pä^k^ ^'^^IÍlŕ^^Í^Sl^rS^t^^o5^1SD^iL!,>^^Í^Í^^-^Ti^^^ÍI?St,^IÍ!LS'?s?Í?-Í???^ŕ?^?L^OJU-poy"?n,ostLne??ručiť podnfku vifPoveď>odstúPenieod2n?ÍuvyaÍeboinýúkon,
!c?.r?ÍSSIľlľ1 .ľÍ?.!SS  lf?.OSÍ? ?rrÍvy?l,alebo^ati^ p^ uptynutím dobyviazanostíi (zaporušenietejtopovinnGfiti
sav.s.ú!adeiu5ta,noye.niamLčlánku2bodu 2-1 pfsm-a)tohto Dodatku népovažuje-odstópenieod^ruvyzdôvod~ovľsta'no*^
nýchzákpnom c. 351/2011 2. z. v platnom znerít alebo z dôvodov pre odstúpente od zmÍuvystanovenýďiinÝmDÍatnÝmDTáv-
nym predpísom),

r

je Účastník povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo výške
70,00 EUR 3)

!^^?^^??^^^^^?^tí^^^k^-?^^'???^??El^^a?^le?'?^?^ti:^l^^?<^°^n^u'(^mi^s^>^
^^^^PÄ^O^^^^nB^et^u^^'Ä^'"veäe,S^
na jej zaplatenie, inak v lehote 14 dnf odo dňa domčenia výzvy Podniku Účastníkoví.

2'3 }Í.E?llí^i^>ľÍ^^S^ej.-z.-p?VÍrlcistí.,účasb?íka yypi^vajúdch z ust?nove"f uvedených v bode 2.1 tohto článku, ktoré sú

vznik práva Podniku voä Úeastnlkavľna uhradenie zmluvnej pokuty podfa predchádz8y|úcejvety,sú:
a) /FSS(S!i h SÍÍlSLES2 ??ny^^a^s^J3^^Í? ťJ>.yYď^^Jl^v??yL?TI^^-50?a!ln?.deal?.tiyá,ciu S.IM -kart^

(p(Sarm^takato-POVÍnnosťnevyPlýYa.20 zmluvy- Priôom v.takompripade je~po^nny"bez~ábytočného~oďldad7pokTa^aÍ

<tohto Dodatku) akti-
^ ^ý Ä,^mJre"J'S ^-^^-^^^"^.'"de^-pisn^^
^i^6"^ sluiieb<res"- in>ch Produktov>.ie nedo'de ^ Poróeniuzäväzkuúcasíntauveienéhovbo.Sz:^.'
d)tohtočlánku;

ŕ

c^ ?t?^ľ^LSStl^t,l^.??^.s?ť.?a_PO^S dobY v.ia?an?st? takéhokonania. na základe ktorého by Podniku v súlade
^Ä^l 'mM^eb°Ín"uw!i^odstú^MU'^ P^vypo^zml,uvu".zdôYalovtresf)lnenia alebo PCTÍJäenia Povinnosti zo sfrany Úôastníka:lai'~ktorej~(povinnosti)~sa SavÍazď'vtomto
Dodatku a / alebo v Zmluve;

/

^ ^un^fsuSS^^OS^^apf^^^rí^^n^\S^^^^Ía^S^^^oú^^^^^^^^^S-
dziť alebo prerušiť poskytovanie Služieb;

''1-

e^ F^Sn^^^?^^ul1SSľÍi/ľ(^Síl?bíÍ?^^?-??.Í <SÍ?.ta!?-!<t)na_r?e! na.zákla?^. k!ol?ho by y prfpade, že by tak
^ ^^lú^?^ľ?n^^ďo^ľo,.^?ú_e^od zm!u^.alTb0^
alebo poiušenia povinnostf zo strany Účastníka, ku ktorÝm sa zaviazal v tomto Dodatku'a/aTebovZmluve;

e

^S'? fe^'^tak^mi'a^*llíTäď!°^y o^^"^ vtf^e°^SnSEédät^eot1^Slaa!^bM^S!Säŕ>íxSyt^^
Služieb.

f

P^SÍ^J^S^lS^^äl%^I^^^ra^uÍk^^i?^E^^aeKSIaľ41J^i^^^o^ä^lu5^f^t^
níkovi.

^^^^^^ls^^^^l^e^^^^^^S'^^e^SS^^^P^^^VSl^^^M^!^^^^^to2.4

^?whÍ,ž>l??5 ľtďSS^ÍÍi.I!Ílj.T ?^-L?.nľ-^á^f_?yinn?^ ?/' . hs^ aírtivovaný Íakýúé^tnícÍqfprDgram (resp.

ODObu^manB^ziúobamza^^^ " ustano^n.chtohtoDcdaika'Ä^u-duäypSkartes^
knuté ostatné povinnostj Účastníka podfa tohto Dodatku ani podFa iných usfcanovenfZmluvyaÍeboinýchzmTúvstenovujúcich

Čísloúčastníka: 0034686758 3/6 A0627335 29099460
ASpEM3I>;^,N!|'3i.R,°05_SR';E.,OS,15
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'l-

pravaa povinností medziÚcastníltomaPodnjkom^Dobap^^ s^?'^l%;h^?JČ )va?íc?-.°?<Í?-í
a Učastník si ju môže aktívovať len na celé zúčtovacfe obdobie resp. viac celých zúčtovacích období. Službu Prestávka môže
Ú^hfkvyuaWajviaclrótpc^dobywazanost^avšaksúcetDôbp^
obdobl. Počas Doby poskytovaniamaže byť na SIM karteďítíyovanyal^korvek aktualne ponúkaný úcastnfcky program, ktortíio
ppdmienky užtyania su y pripade SIM karty splnené. Službu Prestávka Je možné akävovať len v pripade, že 'na SI"M ka'rte bude
aktiyovaný niektorÝ z ucastníckych programov Flex a Max alebo účastníckych programov Biznis (ďalej v tCTnto bode tiež ako
"Vybrane programy"). Sluä>u Prestávka možno na SIM karte_aktivovať len za podmienky, že už uplynuli viac ako tn oelé zúčtova-
ae dbdobtäoduraweteDodatkuanaSIMkartejeminima[^ rel,Í;^et<?a,di^.obáobj?.l:^zprems,eni^alÍlvorón^nJe,t?ory
^^^^f,^^^ľä?Í^O^V>TJ1/v7ri^ľSkJ^!?ďiľ.aJ2Y^^i-SS^S^t?^^vi^
^ďľSľÍ^T^ h"vi^J^?PÍ2S Y*ľH.e.'. zi^Í. ^. ?Í!-??Í??ÍT^Iľ?SLľľ-síávÍa-í?^IM.,l?.r?e a!?:iv?^y
ÍS^fÍXS[%?T*>r^pot^mi?[?.a*^sl^.?^L?^J!ľ-Lľzľ^s*.^??^^ľlľ^l^^ľaďÍ^^i^'l-toK^^
oprävnený aktívovať na SIM kartu ten účastnícky program resp. tú kombináciu služieb. ktorä bola na SIM karte akth/ovaná
L%^^JíŕTLh^^,Ä^lo^^ í^T!l?ľ?--^^?!^l??a?-^aJSÍ^fľs?^^
^aic?ď!n?i??S?^JľSläiI"!?,?Í>o^?>??ľSFÍ 5!! SIL?i/!Í??!Í r?iSL?^!?Í^ŕJ-.SJ^Ž5ľ-iÍls?vil?'-iY. .pr'Pi^?5. Ž^,.S?,_PS??!Í
a^^^ ^m^^^ aS^p^^^ta^^^^
Poskytovania. Podnik deaktivuje službu Prestávka tiež ketf uplynie šieste oelé zúĎtovade obdobie využfvania tejtb siuzby počas
dobyviazanosti.

Čl. 3. Spoločné a záverečné ustanovenla
3.1 Tento dodatok sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu viazanosti uvedenú v bode 2.1. V pripade prenesenych čísel, ako aj

v prfpade, _ak Účastník uzatvori! Dodatok v rämd režimu predaja na diafku, sa Dodatok uzatvára na ďobu urätu odo dňa nado^
budnutia platnosti Dodatkuaž do uplynutia viazaností definovanej osobitne pre tieto pripady v bode 2.1 Dodatku. Dodatok nado-
 ??? ň?rK?s,ť"?..ú?nn^ťdňolT1Jeh. PodPÍSU.S!íran?mi: V.PrfPade prCTiesených Čfseljeaždo momentu aktiyade SIM karty odlo-
žen^ďnnost^ch ustanwenmoda^,_ktojých ^na^ rrä1!LtTZ.Í?.0: ??y^l-a^lÍVOV?ná?IM lía?al.?^° VÍľl^s!e
M^ rT rros^Sne^:^^a^*M^ÄS^MakJP-^y^^
dodatkudôjcle nazaMadezi^ostí ÚĎastnílaaletozdôvodoyjeho
^iSlľ^f^ľ ^,^Íí?^^š?ľĽ. ^J^^nÍa^sÍ?J>-E^J-?!?L^Ld5?^i ?"ÍJ?^^
?ľžby.^a .muJleza.p9?J? t?°"doby yiazanosti a o túto dobu sa predlžúje doba ^azanosti. Táto skutDčnosť nezbefvuje Účashifka
jeho povinností zaplatiť Podniku za túto dobu cenu Služieb, pokiaF mu táto povinnosť v zmyste Zmluvy vznilane.

3.2 ^ran^M^to^^&predm^mtohtó^^^^mej^kup^nipre^m^In^K>tde^mehop^^^soz^ouvrama^c^Wj
oveho mobilného telefónneho pristroja (ďalej len "MT'), ktorä by bola viaaná na SIM lartu. V prípade, aksa počas platnosti tohto
dodatku Účastnfk rozhodne kúpif akaovŕMT v ramd niektorej z ponukových akcil Podniku, nadobudnutím platnosti dodatítu
Í^^zá d^oÍÄ(lML?^.^-Me,-EďraslM^,auto^z^^
bez toho. aby_ Očastnfkovi vznikla povinnosť zaplatfť Podniku zmluvnú pokutu. To neplatí v pripade, ak Účastník uzatvorf
k Zmluve, ku ktorej sa uzatvára tento Dodatok, iný dodatok, akjeho predmetom je služba pod'názvom Zvýhodnené SMS
v roamingu, Twin alebo Náhradný telefón.

r

3.3 Strany sa dohodli.ze Účastntkje povinný zaplatiť Podniku na základe ním vystavenej faktúry aktívačný / administratfvny poplatok
vo výške (vrätane DPH)
1,OOEUR 4>

r

3.4 Účastník poh/rdzuje, že dňom podpisu tohto dodatku požiadal Podnik o zmenu z doterajšieho účastníckeho programu v Zmluve
na účastntcky'program
Biznis Komfort Extra 5)

(pokiar je uvedený symbot +++++, znamená to, že sa účastnlcky prcigram nement).
3.5 ^t,ra_n^_s,a?oh,<?dlí',žeYprí.pad,e Prevodu SIM kartynainú osobu(zaprevod sa považuje ajpripad, keď zanikne Zmluva ajDoda-

^S^d^^^^^e^i^afo^a^ma^"'kmsi^Pniom.PravaaW
Úcas^ílra^/^hujúce sa na SIMJ(ar^j)rey^m^no^uc^ l^rt?LI3rály?,.^č^t"!k^-na
j?_n.ollhré.^/l?lľ)CSent?- podJa tohto CÍOdat(íu neprechádzana nového účasbitka a prevodom zanika Podnik však može Jedno-
stranne rozhodnúť o tom, že pravo k niektorému zo zvyhodnení novému účastníkovi poskytne, pričom v takomto pripade sa
poskytofvanie predmetného zvýhodnenia spravuje prfslušnými ustanoveniami tohto dodatí<u, ak sa Podnik a nový účastník
nedohodnú jnak. V prípaäe, ze sa v súlade s predchádzajúcou vcstou prevedie niektDré zvýhodnenie na nového účastníka, preve-
die sa len jeho nevyčerpaná časf.

3.6 stranysad^hodll'_ž^v,P![fpad,e)že.zakychk^rvej<,dôYodoy dôide k zr"RnR zúčtovadeho obdofcNa prideleného ÚČastntkovi (napr
a'nenapivého aposledného dna 2^0Y^ae^ O^Aia)aletok ZTOneos^y °Präv^eJ^UŽ^^ ^^ŕÍ^ ^?h,°^n^Í
SíäSlS ^^^^",^a^L^^?Ín!!<>?íLr?i?!?IS-, r?.tľ-??ľ-J^SK^ÉSi ??lo?ľS?i.a-?^??-.z<^?Íť- ?Sku- ?^CÍ.-leh?t
sú^siaachs poskytnutím z^hodneniav prospe_ch atebo v neprospech Úéastníka resp. osoby, na ktoró prejde právo ná užívanie
zvýhodnenia, avšak maximálne v rozsahu 31 dní u každého zo zvýhodnení.

3.7 Tento dodatok sa stáva neoddditeFnou súčasťou Zmluvy.

3.8 Präyne vzťahy meda Podnikom a ÚČastnnmm, tóoré vzniknú na základe tohto dodatku a ktoré v ňom nie sú výslovne upravené,
sa budú riadiť príslusnými ustanoveniamiiZmluvy wátene ustanovenÍVéeobecnýchpodmienok poskytovania verejných dektro-
nických komunikacných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete spoločnosti Orange Slovehsko^ a. s.

3.9 ^^i^^^i;z^p^a?e^ak^T^pmas^^JS^^niesl^^_^ir^_^^
?Íst?? S?-?11-IUYy^ŕ?ht^D?d^tku.z,d6Yodov na stranR ÚCastnfka a následne Podnik na žiadosť Účastníka zŕusf účinky odstúpe-
nia od Zmluvy a tohto Dodatku prfpadne začne znova poskytovať pozastavené Služby, platia ustanovenia Zmtuvy a tohto
Dodatku v plnom rozsahu tak, ako keby k pozastaveniu poskytovania Šlužieb pripadne k odstúpeniu od Zmfuvy a tohto Dodatku
nebolo došlo.
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3'10 ^u'2ľtltľa^Ls^idS?L?^^S??f-.SP^y_5-lTito-?nfiJYyl.aleb? s ňousúvs'ace, rozhodne v rozhodcovskom konaní pán
??r'^í3 ^n?fl'^í^íjiď^Ly^-^_^-a^^? ^^OTSIOTOns^
^J5SSa^\^.^. ^?-Í-alSÍ ?t.???nnétl<?.dôvo?u rozhodcom "estane, tekpán JUDr. Bc. Martin Kulhanek, PhD',
?i2I?l?Ii^5?ÍSiy-^^IT^.afÍok?t5iIV_v,edenom slovenskou adVDkátskoui komoroupodč. reg. 7045, a v prípade, žes'a terrto
^^^ ^^^^^^^^7^'s^7^^AÍ!^^sSíyi^^ý.i^^^^mA^S^k^a^^?^ŕfTSľľ"^^i^ ^5^^?^ ?^S^ ^
S?S1 ^ä??-p^^?lS?^vsl^k?lľ^le'.síd.10"1 v Bratí51ave. Ventúrste14, PŠÓ: 811 01. Ôdmena zarozhodoovské
S^lSelE^lS^J^T^^l?^an?^n^ar^^n^nT^o^^^^ft"Í^^^^^^^r'^riäv^^iäťpí^ľľ^Aac^^?>ltÍTJle2^^>^ŕ"^^ľ^^^ÄÄ*dnárante nanadff: zmluvné ^ ^ aadaiu-o-do^ie-na'poä^^^lovTad^^
dené v tejto zmluve.

E Súhlaslm s dohodou D Nesúhlasfm s dohodou
3.11

^S^l§,J^^^S^, ^J'riuvné.ÄnTra^ožCTrT^^ei;oustanovení. Týmto ustanovenfm nie sú dotknuté odkladacie alebo rDzväzováciepodmienky;aksú-dohodnuté''víomtoDuodat^
3.12 Strany sa dohodli, na

a) aktivácii služby
"+++++" 6)

b) deaktivácii služby
"+++++" 7)

Q) !2>r i3(S^íIľ h^^í?rJnT i S^??>tflÍIÍÍ!ľ'ľ?^ČÍS.?l;Lfl^^-??!ľl^.A!l?5!?_^ a^ctí (bonusovej) služby^Í^^^y?^ÍÍLn^S^ÍtÍÍ.??. ÍSÍl?f^?^e-'_ T^ o volbe Rodinných TČ(podŕa ich definírie v Cennfku služieb),
ak sa Sfrany dohodli na aktivácii bonusovej služby Nekonečno v rodine
"+++++" 8)

d) aktivádi Mesaäného predplatného vo výške
+++++ 9)

3'13 ^^^yr<Í^ili.fTc?^^'iSSyľ^?ďe-5!?!ŕL^^?í-^La^uJ^.Ž^^^^^^
l^L^i!!!!?^^?ŕ5^?^JJlTLteí^^^isť^n^zJ I^La^sk?h0^^^^
!^^^^JSLS^Vľ.,?kľ?J?^SÍŕÍ?.-Š^^S:.?ľ-^?7.?9!-'ľ?^
www.orange.sk/poistenie a súhlasf s nimi. Zároveň ÚČastník prehlasuje nasledovné:

^^^^i!!^^? ^^ŕ.^^^^?^°^^^e^^^..^^^?.^pb^eT^r^di^i^mal^^"a)^i
[^I^ ^!^^^?S^^;^SS(ÍÍ?^^^Í^a^^S^a^r^Í^I^ ^^^l^^lÍ^^n^^ !Í^^^^^E^/^Jnlnt.int~^..L^^^'.-^__-^^l^_l-__l.^_-Jťl^^>^(?^S^k^^nn^S^Íiáw^^n?^^^^*^^i^?^riä"^,.^^SÍÍ^5!2 ,k  ?lrae.?ŕlÍn^fl ?í?wpľÄ?v. ^!K^Ä???-.^. vp8^elze vŕsluhovýd^hodok aiebo ^äuhovýpTS-
^^^T^S^^^^^^^-T^?!^lp^^^^^^?^'lo^ss?en^?^w^?ra^men?aksom
^^ ^ä^^äSftÍÍ ^^!'sť^?f.'í?m^a^!^aln^JT?^ ?.?a^stróvater?^
ÄÄÄÄÄi SľÄ^S,r.^ÄÄS%
=n^^^=^STÄ& ^E-de^^ami^--

^ÄJM^nwe^ft.2ím^f^Byzntoe^."^^^hÄip3M'rataÄ ^s'^0^^^^^^^
?o:Íy.íeto,úra2u"a^.prf^úpine^^n^imalidfty-..pri^istenieprcp^^^
najskôr dňom kedy splním uvedené podmienky zamestnanretí.

3.14 Referenčné číslo - DarČeková Prima karta s benefitom Neobmedzené volania s blízkym
+++++ 10)

í!í; .Ľ???  L?ľ..cl!ľ? ^T-SL^tľ^l"Lnť^zťa!lLljli_si?na. ?častnfka žiadne ustanovenia Dodatku ani jeho prfloh týkajúce sa
Darcekovej Prima karty a beneRtom Neobmedzené volania s blfzkym.

^^^E^^^^'ll^^^^m^^^^^^j^^^^i^^^^I'.^^^'^ii'^'^t^^^
p"s^plreguÍran^.h1^^ SMSadáto^m roamm.90^mäužtóm-ú^st^

^<r  u^e,l$Í,frSľÍrSS%ÍÍIe.^?TS .^ŔL-a.^_pr^Íednfctyom SIMakarty' ~ktorä~mu~boÍa"pŕideÍená"spoÍočíc5oJu
^^^8Ó^^f ^LY^ ^^^^ alSÍ^SáeÍ^USÍ^:^ľ^l^?^^^--"Í?ŕ^

SIM'^  ^S^%Smí^tort^l^*í511mä^mlu^^l^^AP^^^hikbytorŕPnpadeP^fapv^vtíy tob^u
SS pďsťk RSI?rea yŕtoromkcÍ>kromerte. P!*"-.^"e"é vyäŕuv^ene^n.Bnky:^ pripade'uzav^
 ^M Ľedzl, asS'tamaAPS sa uskutoin'PI^OdkAP" d^p.aa^dnlnas^chpo-SiynuT.Ba:
pocas ktorého bola uzavretá Zmluva AR. V prípade, ak Účastníkovj prestane byť'poskytovaná sruäa~RoamÍngspotoČnostou

Čísloúčastníka: 0034686758 5/6 A0627335 29099460
APPSM31X .^'iOiiR P3S2S1FJ)':"i

A=CHIVNET



Orange_(vrätane premšeniajeiposkytovania), Zmluva_AR bez ďalšieho zanikne. V prfpade. že Úfiastník prenesie číslo, v súvis-
losti^s ktorým mu poskytuje APRroamingoveslužby, k inému operätorovi. tento iný'operätor nie je povinný podporovať roamin-
^v?.službií- l?os.lq^ova!?é_k^,kr?tl?ym A.PR" piastnlk svoilm. PodP'som tohto zmluvrrého dokumentu Yýslovne potvrdzuje že bol
in-foľn.ov^n^ °,.m?žrl?sti -ZVJOIiť sí altematívneho poskytovateFa roamingu a teda o možnosti zvoliť si oddelené roamingové služby
poskytované altematfvnymi poskytovatermi roamingu.

3.16 podPisom tohto z:mluyrrého d?kul1rl^ntu úôastnik súčasne potvidzuje, že pred voíbou eurotarify aleboosobitnej roamingovej tsmfý
obdržal úplnéjnformáae o platných roamingovýdi poplatkoch, nájmä 6 hovOTovej eurotartfé a SMS eurotarife. Vždy aktuálnu
infomnádu o všetkých platných roamingových poplatkoch získa účastník na stränke www.orange.sk.

Košice, dna23.11.2017

^ KHHMONIrthUft
^ MOumAt.tBHlEBCO.!.> I-

^ Podpis ^ 764072
toitoBla Veroni .

/>

^ spoločnosť Or! ^VeftSflW^3<97
(aR(; H^ peäatk^pc^tpisp^ .a-

Wl

^ ^
@7.s

^ 1.
Y

Obecny úradPoproČ

Dáfum: z^^' ?^

Ä-7T- w/^?/zČislo zásnamu: čislo spisu:

diPrilohy: Vybaviye: ^
/^- 'y^co^H

III
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PRILOHA K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ
VEREJNÝCH SLUŽIEB - SÚHLASY

č. zmluvy: A0627335

Dátum:23. 1.2017

uzatvorená medzi

poskytovaterom yerejných elektronických komuníkačných služieb Orange Slovenskp, a. s.
^SMa;8S^fetaró.3MT D^20203^^^^ 20 20 31 05 78,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka äíslo H42/B
(ďalej len "spoločnosť Orange Slovensko")
a < J

1

^

účastníkom (ďalej len "úcástník" alebo "Účastník"):
Priezvisko a meno / Obchodné meno Obec Poproé
Učastnícke číslo 0034686758

Adresa Skolská 2, Poproč, 04424, SR
Rodnéčíslo/lČO 00324639

IČDPH/DIČ

Statutárny zástupca / Splnomocnená
osoba (Meno, priezvisko) Ing. Jaklovský Štefan

^ ^^^y^^^úú^!^'^!^^o^^!6a^^&^i^^v^^<^^^^^^^^^u
byť zverejnené jeho údaje v nasledovnom rozsahu:
0 I?li?f1nfJS?'-.??ľL!rn^SJl.?^v!?!!:?^^Jd?^^zick.ú osobu' alebo obchodné meno, prípadne názov.

ak ide o fyzickú osobu podnikateľa alebo právnickú osobu.
D I?i?f1n^JS?'^L.nr1?ľ?-Ti,?S^VÍ.ť?L^Jd^cl.1^2ic_k,ú °Ro.bu'alebo obchodné meno. prípadne názov,

ak ide o fýzickú osobu podnikatefa alebo právnickú osobu, adresa.

2^ Ítl^-^TnTľri^^nít?iiF^^o"^l^sn^^^\SÍ^L?<K^^?íľlíT.ho-?!OÍ^
produktov a služieb trefích strán Účastníkovi.

D Súhlas udeľujem 0 Súhlas odmietam
/

3^ !of^^n?^än^n^^^ f^^l^sfi^l^T^',\ tú<h"I^Í'^^y,^5?Lo^oisľx^^?-e-^0^^^ ?-SP_r?cúva!aL^^TtJ^T,^^ul^ ^!^fi^.fi>l?!1u-^ro^?.^n^d^1^^
  ^ ^lhodÄ(^ovan^M^SPOtocnosti O-ge-atebo^c^n-n^aie
nielen na zasielanie reklamných správ prostredníctvom elektronickej posty.

D Súhlas uderujem 0 Súhlas odmietam

4* ^ÍI^i^ d^iep^u^i^e^d^?e5^éÍ?^m^'Ih^^hylľú^^°^31t^š^i^^e^n^th^s?r^e^vyéšieuvedené súhlasy kedy
^v^f?^?^Íl^^nÍi^r^^k^M^I^^^V?ľir?Jl^Íä .^^"^^ŕato_aj ďal.š.ie,su"SÍa.ceinformácie s" "vedené v prislušnych ustánoveniách-Všeobecnych-podmienok~prÍ;
padne na web stránke www.orange.sk.

^>

1.HPM
< (MOŕlKrim

l3e7&t072-*ŕ9. ŕ; F

{/^.^ &/y. ^ Q É J .^

,lŕ T

^/

Účastník ^a^ ť; Veronik/yĎaj^ižiková
dájúm, pečiatka, po spoločnosť O^ge $lovensko, a. s.tí^ r +G\% dátum, j^čiatl^a, podpis% Íŕ M

^̂
->t9^Oiange StoVEnsto. a. a ^Metodova B.821 08 BratlslBva, Slovenstó mpuhlika 1,

5J;:M'05M5-?os'.toc*42'l-25B51-58s^*w*-°rmBe's)t *
IČO: 35637270, Ol&m 20 31 05 Ta,ÍeDPH:EÍK 20 2031 C5 7B
zapfeaitíYObcho(biDmn!glstTiOkmanähDsúduBrsÍiaÍmni,oddtel:Sa,vlužkac[slo1142/B 1/1 29099461
3COATOK. \!!A:ÍK=T,flŕW,iS,A','.2
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