
Obec Poproč
y.

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 PoproČ
sp. zn.: OcU-I-269/2019
č. záznamu: 269/2019- 001

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

informáciám a o zmene a doptoení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
22.5.2019 na webovom sídle obce Poproč:

Zmluvu a Dodatok  . 1 k zmluve, sp. zn.: OcÚ-I-269/2019

uzatvorenú dňa 23.4.2019

úíinnúod: 23.5.2019

zmluvné strany:

1./ Obec Poproč
v

Skolská 2, 044 24 Poproč

zastúpená Ing. Ivetou Komorovou HÍľovskou, starostkou obce

a

2., Orange Slovensko a.s.
MetodovaS, 821 08 Bratislava
zastúpená obchodným zástupcom KERAMON Trade s.r.o.

Predmet zmluvy a dodatku c. 1:

poskytovanie osobitných zliav zcien elektronických kommiikaČných sluzieb
a o poskytovaní služby "Navzájom zadarmo vo fírme"

VPoproči, dňa 22.5.2019

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním

pozn.: zmluva odovzdaná starostkou obce na zverejnenie dňa 26.4.2019



Predajca : Matysová Anna
(IDtód) :fD392DSP04

Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z cien elektronických komunikačných služieb a o poskytovaní služby

Navzáiom zadarmo vo firme

uzatvorená medzi nasledovnými zmluvnými stranami

obchodné meno: Orange Slovensko, a.s.
sídlo: Metodova 8, 82108 Bratislava

^f

ICO: 35697270
<f

ICDPH: SK2020310578

zastúpená: KERAMON Trade s.r.o., obchodný zástupca spoločnosti Orange Slovensko, a.s.,
na základe plnomocenstva

bankovéspojenie; Tatra banka,a.s.
číslo účtu: SK29H000000002623005720

zapísaná vObchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa vložka číslo 1142/B
(ďalej len<spoločnosť0range "

a

obchodné meno: Obec Poproc
sfdlo: Školská 2, 044 24 Poproč
ičo: 00324639

V *f

DIČ/IČDPH:
zastúpená: Ing. Iveta Komorová Hiľovská - starosta
bankovéspojenie:
číslo úctu:

f

(ďalej!en"Účastník"

'l"

Spoiocnosť Orange a Účastník (ďalej spoloČne aj ako "zmluvné strany") sa dohodli podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o poskytovaní osobitných zliav z cien elektronických komunikačných
služieb a o poskytovaní siužby Navzájom zadarmo vo firme (ďalej len "Zmluva") za doleuvedených podmienok.

článokl. Predmet Zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom predmete tejto Zmluvy, ktorým Je záväzok spoločnosti Orange poskytovať
Účastníkovi pre tie SIM karty regístrované v technických systémoch spoločnosti Orange na číslo Úcastníka uvedené v Prílohe

/

č.l Zmluvy (ďalej len <CN"), prostredníctvom ktorych Účastník užíva niektory z účastníckych programov spoiočnosti Orange,
službu Navzájom zadarmo vo firme (ďalej ien "siužba NZF" alebo "Služba N2F") za ceny uvedené v príslušných
ustanoveniach aktuálneho Cenníku služieb (súčasťou Cenníku služieb sú aj všetkyjeho prílohy a dodatky k nemu) a záväzok
Úcastníka uhradiť spoločnosti Orange včas a riadne cenu za využfvanie Služby NZF, ako aj ostatných etektronických
komunikačných služieb, ktoré mu bude spoločnosť Orange poskytovať a zotrvať po celú dobu platnosti a účinnosti tejto
Zmluvy ako účastnfk elektronických komunikačných služieb a iných služieb na základe tejto Zmluvy a uzavretých zmlúv o
poskytovaní verejných služieb uzatvorených vsúlade so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej
len "Zákon"). Cenníkom služieb podFa predchádzajúcej vety (ďalej tiež ako "Cenník") sa rozumie cenník služieb, ktorý je
súčasťou tej istej zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ktorej súčasťou sú Všeobecné podmienky poskytovania verejných
elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a.s. (ďalej
tiež ako "VP"). Poskytnutím služby sa rozumie tiež poskytnutie možnosti užívať služby vdohodnutom rozsahu (napr.
predplatených minút volaní, SMS/MMS alebo dát alebo dohodnutej výšky kredŕtu v rámci jednotlivých účastníckych
programov), a to bez ohFadu na to, či ÚČastníktúto možnosťskutočne využije.

2. Služba NZF je elektronická komunikačná služba, ktorá umožňuje navzájom, medzi jednotlivými telefónnymi číslami v rámci
jedného zákazníckeho čísla (CN) účastnfka, uskutočňovať (i) volania na účastnfcke čísla do mobilnej a pevnej siete
spoločnosti Orange Slovensko, a.s. v SR, a (ii) zasielať SMS a MMS na účastnícke čísla do mobilnej a pevnej siete spoločnosti
Orange Slovensko, a.s. v SR, a to bez toho, aby za tieto volania a/alebo SMS/MMS platil Účastník osobitné popiatky, okrem
aktivačného a mesačného poplatku, definovaného vPrílohe č. 1 Cenníka - Orange biznis služby, pre Službu NZF. Takto
zvýhodnené telefonovanie a zasielanie SMS/MMS sa netýka volaní a zaslaných SMS/MMS zo SIM kariet, ktoré nemajú
aktivovanú Službu NZF,a ani volanía zaslaných SMS/MMS nataké SIM karty registrované na CN úcastnfka, na ktorých nieje
aktivovaná Služba NZF. Ostatné dmhy volaní, SMS/MMS a prenosu dát (ak sú takéto s!užby na príslušnej SIM karte



f

poskytované), sa spoplatňujú podfa príslušných ustanovení Cenníka, platných pre ten účastnícky program, ktorý je na
predmetnej SIM tíarte aktivovaný. CN je číslo pridetené účastntkovi spoločnosťou Orange Slovensko/ a.s-, ako základný
Ídentifikátor, pod ktorym je účastník alebo jeho ípecffická časť vedená v systémoch spoločnosti Orange Slovensko, a.s.
f

Účastnik má zvyÍajne jedno CN, avšak 2 dôvodov akceptovaných spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., môže táto
účastnikovi prideliťaj viac CN. Spotočnosť Orange Stovensko, a.s. a úíastnfk sa môžu dohodnút' aj na tom, že Služba bude
poskytovaná aj iným úŕastníkom a ich CN, pričom vtakom prípade bude tento záväzok obsiahnuty vosobŕtnej pfsomnej
zmluve, uzavretej medzi spoločnosťou Orange, ÚČastníkom a prípadne ďalšími účastníkmi. V prípade, že rozsah využívanja
Služby účastnfkom (na všetkých S!M kartách, zaradených do Sluíby, alebo aj len na jednej konkrétnej SIM karte) je taký, že
ohrozuje elektronjckú komunikačnú sieť spoločnosti Orange, alebo v ^eho dôsledku môžu poklesnúť kvalitatívne alebo
kvantitatívne parametre poskytovania sluíieb ostatným úÍastníkom, je takýto rozsah užívania považovaný za zneužfvanie
sluíby a spoločnosť Orange je oprávnená vykonať opatrenia na dočasné obmedzenie alebo preruíenie poskytovania služby
účastnfkovi, pričom je na rozhodnutf spoločnosti Orange, či takéto opatrenia uplatnf voči všetkym SIM kartám, pre ktoré je
Služba v rámci CN úČastníka poskytovaná, alebo aj len voči konkrétnej SIM karte účastníka.

f

3. Služba NZF bude poskytovaná na CN Účastníka od najbližšieho zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po zúčtovacom období
v ktorom nadobudla platnosťa účinnosťtáto Zmluva. Podrobný popis Služby NZF, rozsah poskytovania Služby N2F ako a; jej
funkcionality, ktoré bude poskytovať spoločnoslc Orange Účastníkovi na 2áklade tejto Zmluvy a jednotiivých zmiúv o
poskytovaníverejnýchslužiebje uvedenývCennfku, vjeho Príloheč. 1-Orange biznis služby.

4. Pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak, v prípade aktivácie ďalšfch SIM kariet pre Účastníka zo strany
spoločnosti Orange po nadobudnutf platnosti tejto Zmluvy, pokiar budú registrované pod tým istym CN, ktoré je uvedené
vPrífohe č. 1 Zmluvy, bude pre tieto SIM karty ÚČastnfka bez rfalšieho poskytovaná Služba NZF, pokiafto bude technicky
možné a za predpokladu poskytnutia potrebnej súÉinnostl 20 strany Úcastníka,

5. ÚČastnfk je oprávnený aktivovať si a vyuíívať aj službu Navzá^om zadarmo vo firme EÚ (rfalej aj ako "Služba NZF EÚ"), ktorej
parametre sú detinované taktiez v Cenníku, v Prílohe c, 1 - Orange biznis služby.

6. Predmetom tejto Zmluvyje tiež dohoda spoločnosti Orange a Účastníka o podmienkach poskytovania zliav z cien ďalších
sluíieb a/al&bo účastníckych programov alebo iných služieb uvedených v Prílohe č, 1 tejto Zmluvy, poskytovaných
Účastnťkovi spoločnosťou Orange prostredníctvom ňou prevádzkovanych elektronických komunikačných sietí. Uvedené
služby, ako aj Službg NZF a Služba NZF EÚ, sa pre účely Zmluvy spoločne označujú aj ako "Služby"

ČlánokZ. Povinnosti Účastníka

ÚčastnÍk sa zaväzuje, že počas doby platnosti a účinnosti tejto Zmtuvy:

a/ zabezpečí, aby obrat všetkých služieb poskytovaných mu spoločnosťou Orange prostrednfctvom tých SIM kariet, ktoré sú
registrované na CN uvedené vPrílohe č. 1 tejto Zmluvy, uríený cenou takýchto služieb bez DPH, dosiahol v každom
zúčtovacom období počas doby platnosti tejto Zmluvy sumu minimálne 170,- EUR (slovom jedenstosedemdesiat EUR);

b/ bude platiť vías cenu sluíieb, poskytovaných mu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a/alebo súvisiadch zmlúv o
poskytovaníverejných služieb, súčasťou ktorej je Cenník, tak. aby spoločnosti Orange nevzníkfo v zmyste ptatných právnych
predpisov resp. VP právo obmedziť alebo prerušiť poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostrednfctvom SIM
kariet registrovanych pod CN uvedeným v Prílohe Č. 1 tejto Zmluvy;

c/ nebude využívať SIM karty na sprostredkovanie poskytovania elektronických komunikačných služieb spoločnosti Orange
tretím osobám.

článokS. Cenaaplatobnépodmienky

1. Ceny za aktiváciu Služby N2F a jej využívanie ako aj cena elektronických komunikačných služieb poskytovanych v súvislosti s
poskytovaním Služby N2F (ďalej len "Cena") Účastnfkovi spoločnost'ou Orange bola uríená dohodou zmluvných strán podľa
zákona Č. 18/1996 o cenách v platnom znení a je uvedená v Cenníku služieb.

2. Cenu dohodnutú podľa bodu 1 tohto článku je Účastnfk povinný uhradiť na základe faktúry vystavene; spoločnosťou Orange
v zmysle VP. Za oneskorenú úhradu ceny, ktoró boi Účastník povinný uhradiť na základe faktúry spoločnosti Orange za

/,

príslušné zúčtovacie obdobie, je Účastník povinný uhradiťspoloínosti Orange úroky zomeŠkania vo vyške podFa platnych
VP, Cena je uhradená vŕas a riadne, ak bude v plnej výške pripísaná na účet spoloŕnosti Orange najneskôr v posledný deň
lehoty splatnosti tej ktorej faktúry.

3. Výška zliav zo Služieb je vyjadrená percentuálne alebo konkrétnou ciastkou vyjadrenou v eurách bez DPH, a takto určená
zFava bude v každom zúäxivacom obdobt pocas trvania tejto Zmluvy uplatnená z ceny služieb bez DPH určenej podfa
platného Cenníka vo fakture, ktorou spoločnosť Orange pravidelne účtuje cenu Sluíiéb Účastníkovi. Cena Služieb určená po
zohradnení zľavy bude zákfadom pre výpočet DPH v súlade s platnýmj právnymi predpismi.
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4. Spoloínosl: Orange bude poskytovať Účastníkovi ZÍavy na všetky stužby, vymenované v Prílohe c. 1, a využívané Účastníkom
na základe všetkých zmlúv o poskytovanf verejných služieb, ktoré budú účinné počas trvania tejto Zmluvy, na základe

f

ktorjrch ÚČastnik užíva služby, ak budú splnené vsetky podmienky na ich stanovené vtejto Zmluve, a len na tie SIM karty,
f

ktoré sú v technických systémoch spoločnosti Orange registrované pod CN Účastníka uvedeného v Prílohe č. 1 Zmtuvy (ďalej
len "CN"), prostredníctvom ktor^ch Účastník uživa Služby na základe zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré budú v
platnosti počas pfatnosti tejto Zmluvy.

/

5. Zľavy budú poskytované pre SIM karty vedené pod CN Účastníka od najbdžšieho zúctovacieho obdobia nasledujúceho po
zúčtovacom období, v ktorom nadobudla platnosť a úíinnosťtáto Zmluva za predpokladu, že je na predmetnej 51M karte
aktivovaná služba, na ktorú sa konkrétna zľava uplatňuje.

Článok 4. Zmena cien Služieb

1, Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zvýšenia nákladov spoloínosti Orange na poskytovanie Služieb, ktorých cena (resp.
výška Zfavy z ich ceny) je dobodnutá v Prílohe  . 1 Zmtuvy, alebo v pripade regulácie niektorej z cien Služieb uvedených v
Prílohe č. 1 Zmluvy alebo níektorej ich zložky zo strany štátom na to oprávneného príslušného orgánu, je spoločnosť Orange

'tfoprávnená požiadať počas doby trvania tejto Zmluvy Ôcastníka o uzavret'ie nového znenia Prflohy c. 1 Zmluvy, v ktorom sa
primerane upraví výška Zliav dohodnutých v Prílohe č. 1. V prípade podľa predchádzajúcej vety je spolocnosť Orange
oprávnená pEsomne oznámiť úmysel upraviť Zfavy Účastnikovi spolu s popisom navrhovaných úprav Zliav, a to, pokiaľ je to
možné od nej spravodlivo požadovať, v primeranom časovom predstihu pred dňom úČinností navrhovanej úpravy. V

ŕ

prípade, ak Účastník nebude súhlasiť s navrhnutou úpravou Zľavy, je povinný nainestór do 15 dní odo dňa doručenia
oznámenia spoloČností Orange podľa tohto bodu požiadať o začatie rokovaní za účelom dohody o novom znení Prílohy č. 1
a spoločnosť Orange je povinná tejto ziadosti vyhoivieť. V prtpade, ak Účastník nevyuÍije oprávnenie podľa predchádzajúcej
vety, má sa za to, že navrhnutú úpravu Prílohy č. 1 akceptoval bez výhrad a v plnom rozsahu a je povinný uzatvoriť jej
znenie so spoločnosťou Orange bez zbytočného odkladu.

2. V prípade, ak sa Účastník a spotočnosť Orange nedohodnú na novej Prflohe č. 1 do BO dni odo dňa, v ktorý Úíastntk požiadal
spoločnosť Orange o zaÍatie rokovania o nej, je spoločnosť Orange oprávnená ukonäť pfatnosť tejto Zmluvy odstúpením od
nej. PokiaF sa zmluvné strany v prípade podľa bodu 1 tohto ŕlánku nedohodnú na primeranei úprave Prílohv č. 1 v lehate
podľa tohto bodu, považuje sa to za opakované poruíenie podmienky tejto Zmluvy.

článok 5. Zmena rozsahu a výšky zliav
f

V prípade, že sa spoločnosť Orange a Účastnfk dohodnú počas trvania tejto Zmluvy na zmene rozsahu a/alebo výšky Zliav,
bude takáta zmena vyfconaná podpjsom novej Prífohy í. 1 oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Za účelom
rozlfšenia novej Prílohy č. 1 od predchádzajúcej prílohy, sa k číslovke 1 pripojí malé písmeno abecedy príslušné podra
chronologického poradia}ej prijatia.

2. Dňom, v ktorom nová Príloha č. 1 nadobudne platnosť a účinnosť, táto nová Príloha č. 1 v plnom rozsahu nahradí jej
bezprostredne predchádzajúcu prílohu, a týmto dňom sa stane neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Článok 6. Osobitné dojednania

1. Spolocnosť Orange je oprávnenä pocas doby platnosti Zmluvy upraviť Cenu, a to spôsobom a za podmienok stanovených
v príslušných ustanoveniach VP pre zmenu ceny poskytovaných služieb, resp. spôsobom podfa Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že vprípade, ak je vokamihu, v ktorý nadobudla platnosť táto Zmluva, medzi Účastníkom
a spolocnosťou Ďrange platná niektorá z nasiedujúcich zmlúv:

a) Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej službyZvýhodnená Biznis Skupina od 1. sekundy
b} ZmluvaoposkytovaníslužbyZvÝhodnenáBiznisSkupinaod l.Sekundy
c Zmluva o poskytovam elektronickej komunikacnej službyZvýhodnené firemné hovory
d) Zmluva o poskytovaní služby Zvýhodnené fíremné hovory
e) Zmluva o poskytovani elektronickej komunikaínej služby Zvyhodnené firemné hovory plus
f) ZmluvaoposkvtovanfslyžbyZvýhodnenéftremné hovoryplus
g) Zmiuva o poskytovaní elektronickei komunikačnej sluzby Zvýhodnená Biznis Skupina
h) Zmluva o poskytovaní služby Zvýhodnená biznís skupina

Zmluva o poskytovaní elektronickei komunikačnej sluzby Rozširená Zvýhodnená Biznis Skupina
j) Zmluva o poskytovanf služby Rozšfrená Zvýhodnená Biznis skupina
k) Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z cien elektronickych komunikačnych sluzieb

atáto zmluva sa vzťahuje na SIM karty, registrované vtechnických systémoch spotočnosti Orange pod CN Úíastnfka,
uvedené v Prílohe č. 1 Zmluvy, zanikne platnosť predmetnej zmluvy ku dňu, v ktorý nadobudla platnosť a účinnosť táto
Zmluva.
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3. Zmluvné strany sa v súlade s § 17 a nasi. a § 271 Obchodného zákonníka zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach,
ktoré sú obsahom tejto Zmluvy alebo o kto^ch sa dozvedeli v súvislosti s jej uzavieraním a/alebo uplatňovaním. Zmluvné
stranysazaväzujú nespnstupniťtextZmluvyakoanijednotlivéúdajetvoriaceobsahZmluvyakoani inéskutočnostiťykajúce
sadruhejzmluvnejstrany,o ktorýchsa dozvedeli vsúvislosti sjej uzavieraním a/alebo vykonávaním práva povinnostípodra
Zmluvy, (ďalej spoločne tiež ako "Predmet mlčanlivosti") žiadnej tretej osobe (za sprístupnenie tretej osobe sa nepovažuje
sprístupnenie skutočností tvoriacich Predmet mlČanlivosti zamestnancovi zmluvnej strany v súvislosti s plnením povinností
alebo vykonávaním práv podFa tejto Zmluvy), pokiar nie je nižšie v tomto bode uvedené inak. Zmluvné strany sú povinné
zabezpečiť, aby povinnosť zachovávať mlčanlivosť vzmysle predchádzajúcich ustanovení tohto bodu dodržiavali aj ich
zamestnanci, ato aj po skončení pracovného pomeru so zmluvnou stranou. Povinnosťou mlČanlivosti je v rovnakom
rozsahu povinná ktorákoľvek zmluvná strana zaviazať aj svojho zmluvného partnera, podieľajúceho sa na plneniach podľa
tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že skutočnosti, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zachovania mlčanlivosti podľa
ustanovení tohto bodu, možno zverejniť alebo inak spn'stupniť tretej osobe iba na zákiade písomného súhlasu druhej
zmluvnej strany alebo v prípade, ak povinnosťzverejniť alebo inak sprístupniťtretej osobe Predmet mlčanlivosti alebo jeho
časť stanovuje všeobecne záväzný právny predpis platný v Slovenskej republike, a to v prípade ak k sprístupneniu Predmetu
mlčanlivosti došlo v rozsahu a spôsobom, ktorý neprekračuje rozsah a spôsob sprístupnenia vyžadovaný podra tohto
všeobecne záväzného právneho predpisu. Za porušenie povinnosti zachovávať mlČanlivosť o Predmete mlcanlivosti sa
nepovažuje zverejnenie alebo iné sprístupnenie Predmetu mlčanlivosti tretej osobe v prípade, ak je takého sprístupnenie
Predmetu mlčanlivosti podmienkou pre nadobudnutie platnosti alebo účinnosti Zmluvy alebo jej časti alebo iného
zmluvného dokumentu súvisiaceho so Zmluvou alebo právami a povinnosťami vnej dohodnutými, avšak len vprípade, že
takéto sprístupnenie Predmetu mlčanlivosti aiebo jeho časti svojim rozsahom alebo spôsobom vykonania nepresahuje
rozsah alebo spôsob vyžadovaný vtejto súvislosti platnými právnymi predpismi alebo dohodou Zmluvných strán. Za
porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o Predmete mlčanlivosti sa nepovažuje zverejnenie alebo iné sprístupnenie
Predmetu mlčanlivosti tretej osobe vprípade, že sa jedná otaké údaje alebo iné skutočnosti tvoriace súčasť Predmetu
mlčanlivosti, ktoré sú verejne známe alebo dostupné z iných všeobecne dostupných zdrojov. Za porušenie povinnosti
zachovávať mlčanlivosť o Predmete mlčanlivosti sa nepovažuje sprístupnenie Predmetu mlčanlivosti tretej osobe v prípade
alebo ak zmluvná strana, ktorá takéto údaje alebo iné skutočnosti sprístupnila tretej osobe, vie preukázať, že predmetné
údaje alebo iné skutočnosti získala vsúlade s platnými právnymi predpismj inak ako vsúvislosti s uzavieraním resp.
uptatňovaním Zmluvy. Za poruŠenie povinnosti zachovávať mlcanlivosť o Predmete mičanlivosti sa nepovažuje
sprístupnenie Predmetu mlčanlivosti vnevyhnutnom rozsahu tretej osobe, prostrednírtvom ktorej zmluvná strana plní
svoje povinnosti podfa Zmluvy alebo uplatňuje svoje práva podľa nej alebo ktorá sa iným spôsobom svedomím tejto
zmluvnej strany podiera na plnení povinností alebo uplatnení práv podFa Zmluvy.

V

Článok7. Právnyrežim

1. Na právne vzťahy súvisiace s poskytovaním Služby NZF podra tejto Zmluvy, v rozsahu a za podmienok v nej uvedených, ako
aj navzťahy, ktorévnej nie sú výslovne upravené, sa vzťahujú ustanovenia Obchodnéhozákonnfka. Na právne vzťahy zmlúv
o poskytovaní verejných služieb, ktoré boli uzatvorené vsúvislosti stouto Zmluvou, sa použijú ustanovenia tejto Zmluvy
apríslušnýchVPaZákona.

2. Zánikom tejto Zmluvy nezaniká platnosť jednotiivých zmlúv o poskytovaní verejných služieb uzatvorených medzi
spoločnosťou Orange a Účastnfkom.

Článok 8. Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú 12 mesiacov od nadobudnutia jej platnosti a účinnosti. Zmluva nadobudne platnosť
a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Bez ohradu na ostatné ustanovenia tejto
Zmluvy platí, že v prípade, ak sa na túto Zmluvu vzťahuje režim povinného zverejňovania zmlúv podfa § 5a zákona č.
211/2000 Z.z.oslobodnom prfstupe k informáciám a o zmene a doplneníniektorých zákonovvznení neskoršfch predpisov,
táto Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia vsúlade s ustanoveniami § 47a Občianskeho
zákonníka, ak sa zmluvné strany nedohodli na odložení účinnosti niektorých jej ustanovení. Týmto ustanovenfm nie sú
dotknuté odkladacie alebo rozväzovacie podmienky, ak sú dohodnuté v tejto Zmluve.

2. Ak žiadna zo strán tejto Zmluvy neoznámi druhej strane najneskôr v lehote 30 dní pred koncom jej účinnosti, že nemá
ŕ

záujem na predlžení platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, platnosť a účinnosť Zmluvy sa automaticky predfži vždy o }eden rok.
Na platnosť takéhoto oznámenia sa vyžaduje, aby bolo vyhotovené v písomnej forme a včas a riadne dorucené druhej
zmluvnej strane. Vyššie uvedeným spôsobomsú stranyZmluvyoprávnené predlžovaťplatnosťZmluvyajvdobe/na ktoró už
bola táto jej platnosť predfžená, a to na neobmedzený čas jej piatnosti.

3. Túto Zmluvu nie je oprávnená skončiť pred uplynutím doby, na ktorú sa dohodla jej platnosť podfa bodu 1 alebo na ktorú sa
J"

jej platnosť predÍžila podľa bodu 2 tohto článku jednostranne žiadna zjej strán s výntmkou odstúpenia od nej z dôvodov
podstatného pomšenia ich zmluvných povinnostf podra Zákona, iných právnych predpisov alebo podľa tejto Zmluvy.
V prfpade odstúpenia od tejto Zmluvy nezaniká nárok oprávnenej zmluvnej strany na zmluvné pokuty dohodnuté touto
Zmluvou a nárok na náhradu škody. Za porušenie záväzku podfa ustanovení prvej vety tohto bodu sa považuje tiež
vykonanie úkonu, ktorého účelom je ukončenie platnosti Zmluvy v rozpore s ustanovením prvej vety tohto bodu, a to bez
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ohfadu na to, či vzhfadom na platny právny stav skutočne dôjde k ukončeniu platností Zmluvy alebo predmetný úkon
i akéhokorvek dôvodu nebude maťza právny následok utončenie platnosti Zmluvy.

/,

4. V prípade, ak Účastník porušť svoju povinnosť uvedenú v článku 2 bod 1 pfsm. a/ alebo c/ tejto Zmfuvy je povinný zaplatiť
spoločnosti Orange za každé jednotlivé poruäenie zmluvnej povinnosti zmluvnú pokutu vo vylke 1700,- EUR (slovom
jedentisfcsedemsto EUR).

5. V prípade, ak ÚčastnÍk poruší svoju povinnosť uvedenú v Člänku 8 bod 3 tejto Zmluvy alebo svoju povinnosť uvedenú v
článku 2 bod 1 písm. b/ tejto Zmluvy je povinný zaplatiť spoločnosti Orange za každé jednotlivé porušenie zmluvnej
povinnosti zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa súČtu sumy 1700,- EUR (slovom jedentisícsedemsto EUR) a úhrnne} zFavy,
ktorou sa pre potreby tejto Zmluvy rozumie súčet vŠetkých zliav poskytnutých Účastníkovi na základe ustanovení tejto
Zmluvy a súvisiacich zmlúv o poskytovant verejných sluzieb.

6. Zaplatenfm akejkoľvek zmiuvnej pokuty podía tejto Zmtuvy nezaniká právo poškodenej zmluvnej strany na náhradu skody v
plnom rozsahu, ktorä jej vznikla porušením povinnosti, na ktorú je viazanä táto zmluvná pokuta.

7. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, zostáva platnosť ostatných ustanovení
Zmluvy nedotknutá. V prípade, že nastane situácia podFa predchádzajúcej vety, zmluvné strany sa bez zbytočného odkladu
dohodnú na nahradenftakéhoto ustanovenia takým ustanovením, ktoré zachová kontext a celkový právny a ekonomický
účel daného ustanovenia ako aj samotnej Zmluvy.

8. Spory a nezrovnalosti medzi zmluvnými stranami vyplývajúce ztejto Zmluvy sa budú rieSiť vprvom rade vzäjomnými
rokovaniami v dobrej viere. Ak sa ich nepodarf vyrieSiť ani po takýchto rokovanlach s to najneskôr do 30 kalendárnych dní
odo dňa ich zahájenia, budú sa spory medzi zmluvnými stranami riešiťsúdnou cestou, pričom pre tento účel platí, že bude
vídy príslusný súd podía stdla spoločnosti Orange.

9. Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy sa môíu vykonať iba na základe dohody obidvoch zmluvných strán a to v pisomnej forme.

10. Táto Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch rovnocenných rovnopisoch, z ktorých po ich podpise oprávnenvmi zástupcami
/,

obidvoch zmluvných strán jeden dostane Účastník a jeden spoločnosť Orange.

11. Prífoha Č. 1 tejto Zmluvy tvoríjej neoddeliteľnú súčasť. V prípade akéhokofvek rozdielu medzi textom tela tejto Zmluvy a
textom jej príiohy resp. prfloh majú prednosť ustanovenia tela tejto Zmluvy. V prfpade akéhokorvek rozdielu medzi textom
tejto Zmluvy a textom VP majú prednosť ustanovenia tejto Zmluvy vrátane jej príloh, ak je to aplikovaterné.

12. Zmluvné strany prehlasujú, ze táto Zmtuva vyjadru)e ich vážnu a slobodnú vôfu, že zmluvné prejavy sú dostatočne určité a
zrozumiterné a že Zmluva nebola uzatvorená v tiesni prípadne za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s
cefým obsahom Zmluvy ju oprávneny zástupcovia obidvoch zmluvnych strán podpisujú.

13. Táto Zmluva tvorí neoddeliternú súčasť zmluvy/zmlúv o poskytovaru' verejnych sluzieb uzatyorených medxi spolocnosťou
/

Orange a ÚčastníkomstÝm,že bez platného uzatvoreniazmluvy/zmlúvo poskytovaníverejných služiebje neplatná.

14. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky pfsomnosti súvisiace so Zmluvou sa budú zasielať na adresu, ktorú má zmluvná strana
uvedenú ako adresu svojhosídla vpríslušnom registri. Písomnosťsa bude považovaťza domčenú, ak bude zmluvnej strane
zasielaná doporucenou zásielkou, a od jej odoslania uplynie 10 dní. Písomnosť podFa tohto bodu sa považuje za doručenú
desiaty deň odo dňa jej odoslania aj v prípade, ak sa zásielka vräti odosielatefovi ako nedoručená (a je pritom irelevantné
2 akého dovodu), alebo aj v prípade,ak sa o nej adresát nedozvle.

Zoinam príloh:
Príloha č. 1 - Dohoda o rozsahu a výške zliav z ceny elektronických komunikačných služieb

^V Košiciach, 23. 04. 2019 V Košiciach, 23. 04.2019

/
->w

v^/ ^Af_ 1 v

ä^F
i^mTtí<mza Oraflm Obec Poproč.1 i,

Matyso' nna Ing. Iveta Komorová Hirovská-st^^<. . .

Obchodný zástupca
KERAMON Trade s.r.o.

->.

na základe plnomocenstva
^
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PRILOHA Č. 1
DOHODA O ROZSAHU A VÝŠKE ZLIAV

Z CENY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB

Spoločnosť Orange Slovensko, a. s" so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270, zapísaná v Obchodnom.registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka ŕíslo 1142/B, zastúpená KERAMON trade s.r.o., obchodný zástupca spoločnosti
Orange Slovensko, a.s., na základe plnej moci {ďalej len "spoločnosť Orange"

u

a spoločnosť Obec Poproč, Skotská 2, 044 24 Poproč, IČO 00324639, za ktorú koná Ing. Iveta Komorová Hirovská - starosta
'l-(ďalej len "Účastnfk")

sa ako strany Zmluvy o poskytovaní osobitnych zliav z cien elektronických komunikaíných služieb a o poskytovanf služby
Navzájom zadarmo vo firme, ktorá nadobudta platnosť a účinnosť dňa 23.04.2019 (ďalej len "Zmluva"), dohodli nasledovne:

1. Zmluvné strany sa podfa článku 1 a nasl. Zmluvy dohodli na tomto rozsahu a výške zliav zcien elektronických
komunikačných služieb, ktoré bude spoločnosť Orange poskytovať Úŕastníkovi za podmienok stanovených Zmluvou:

Zľava sa poskytuje na Výíka zravy Začiatokúčinnosti DÍíka obdobia
Druhya rozsah zliav [predmet zľavy) v% poskytovania zfavy poskytovania ďavy

Navzájom zadanno vo Mesačný poplatok 99% začiatok platnosti RZ platnosť RZ
finne (5)

Navzájom zadaimo vo Aktivačný poplatok 99% začiatok platnosti RZ platnosť RZ
firme - Aktivačný

Admin.poplatok za Jednorázový poplatok 99% zaČÍatok platností RZ platnosť RZ
yykonanie zmien v

systéme
Aktivácia SIM karty Aktivačný poplatok 99% začiatok platnosti RZ platnosť RZ

'l-2. CN Účastníka, pre ktoré budú poskytované Zfavy, je nasledovné: 0034686758

3. Táto Prílohs č. 1 k Zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmtuvnými stranami. Akékorvek
zmeny a doplnenia tejto prílohy budú vykonané vsúlade sčlánkom 5 Zmluvy. Táto príloha je vyhotovená vo dvoch
rovnopisoch, pojednom pre každú zmluvnú stranu.

y u >^VKoí' -. nň ^niQ V Košiciach dňa 23.04.2019
^.

BU>jft>U w^y |Wteuu 1

Kŕi'ft"h**tíU*<f n* *" " ^ ^ styrs3WW
Za Orange Slovensko, Obec Popročp/

Matysová Anna Ing. Iveta Komorová HiľptV^Obchodný zástupca ^ v^ _^U y ^ \.

^Vf^Ä .rKERAMON Trade s.r.o; V'

na základe plnomocenstva

ŕ-'Afs^ v .UBUT

^V^t -!^. . f "./ .on  

-tí <

v<u.
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Zoznam príloh:
zm,luua°,p°5kyt"a"nL°sobtaych 2"au. zaen-elektronick"ch tomunikacnŕch sluíieb a o poAytovanfsluzby navzajom zadarmo vo flrme
PRÍLOHA Č. 1, DOHODA O R02SAHU A VÝŠKE ZLIAV Z CENY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝC'HSĽUZIEB

V Košfciag*iBgtíBgbig^20^p VKošrciach, dna23.04.2019
?ď

^y
ov

^

Za Orange Stovensko, a Ing. tveta KOMORÓVÁ HIĽĎVSKÁ
.

Matysová Anna starosta
Obchodný zástupca
Keramon trade s.r.o.
na základe plnomocenstva * ^

1 \' ^- ^^>
^ .^ŕ ><. {

IV^ Mfr^"**^- -^^..^ih-r̂f<
<

ObccnyuradPopr^

n-f\yíl.1 Dátnm-

V/.t
^im

Cislo spisu: ^'^ZL^Cislo sAstic'n'"

fJ^S^pftiiíhy:
ísn^

Strana 2 z 2


