
orange''

Císlo zmluvy: A1'ĺ393927 Počet SlM kariet na zmluvu: 1

Názov predajného miesta: PMS, s.r'o' Kod: lD269GPB02
Meno a priezvisko predajcu: Földes Piroska Telefón: 0905500070

Poznámka:ZA nova akt MBB NORMA 2610

Dátum: 20.10.2017

Zmluva o poskytovaní verejných služieb
uzavretá podl'a $ 44 zákona č,.351ĺ2011 Z. z. o elektronických komunikáciách medzi

spoločnost'ou orange Slovensko, a. s.
so sídlom Metodová 8,821 08 Bratislava, lČo: 356 97 27O, DlČ 20 20 31 05 78, lČ opH: sK 20 20 31 05 78,
zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vloŽka ćíslo 1142lB
(d'alej len''spoločnosť orange'')

a

účastníkom (d'alej len ''účastník" alebo "Účastník"): Právnická osoba

-) lČ DPH vyplníúčastník, ak mu lc DPH bolo pridelené, DlČ vyplní účastník, ak mu nebolo pridelené lČ opH
a zároveň mu bolo pridelené DlČ.

Prĺlohy:
Dokumený k nahliadnutiu: nie

Predmet zmluvy:

Č íslo ú čast níka: 023376 1 063
ilililttililrilrililil
2850269'ĺ

ĄRĺ;Hl1i|{ŕT

Meno, priezvisko, titul/ obchodné meno / Názov:
Obec Miloslavov
Trvalý pobyt / Sídlo / Miesto podnikania (mesto / obec, ulica, popisné číslo, PSČ, pošta):
M i loslavov í 8 1, Du najská Lužná, 90042 Du najská LuŽná

Fax (aj s predvol'bou)

Iná uzatvorená zmluva s orange Slovensko, a. s.?
áno

Štátne občianstvo:
SR
tČ DPH / DlČ-:
0

Spôsob platby:

Štatutárny zástupca:
Bad'ansĘý Milan

Rodné číslo:

Kontaktná osoba pre komunĺkáciu a zasielanie lD kódu / hesielv SMS / MMS (Meno, priezvisko, telefón)

Telefónne čĺslo (aj s predvol'bou)
090771 í 833

E-mail:

Číslo a platnosť oP / pasu

Rodné číslo / lČo:
00304948

09't89't 1354

Mobilný internet Štart

Blokovanie hovorov na ATX do í'- EUR' Blokovanĺe hovorov na ATX nad
1,. EUR,

Milan BadansĘ

ano

Telefonné číslo

Číslo slM karty

Účastnĺcky program

SluŽby

Pńdelená SlM karta (Priezvisko / meno)

Typ telefónu

Žiadam o nezveĘnenie telefónneho
čísla v zozname účastníkov

zM! t:vA

1t3



Účastník označením poloŽky ',Súhlas udel'ujem'' súhlasĺ 9 tÝm, 
-qu.y 

spoločnosť orange a ňou pĺsomne poverení_sprostredkovatelia

spracÚvali jeho osobné údaje v rozsahu: prioeleňä'iěieĺoňíä'eĺĺ'o ťo1ĺo, qru), menó, priezvisto, titul, adresa, fakturačná adresa,

označenie poskýovaných sluŽieb, údaje o vyuŽĺvaňí, šňir"b; á taxtürabii duźĺeb, vráiane prevádzkorryich údajov, 
"? I1Ľťinsoué

účely, najmä pre Účely r,nývoja nouých sluŽieb, vraĺane slźieĹ s pĺoanou. hodnotou a ich uvedenia na trh ako aj pre vypracovanie indi-

viduálnych ponúk noých tovarov a sluŽieb spoloenäs-tiôiäňg". Ť;ňt" súhla's sa udel'uje.na dobu trvania zmluvných yzťahov Učastníka

so spoločnosťou orange a obdobie 1 roku po uLonšJňĺ loil'e-oneno _zmlyvného 
vzťahu. Účastník mÔŽe svoj súhlas kedykolVek odvolať'

Poučenie Učastnĺka o spracúvaní osobných ĺo"iovl ä'.[ošäu" óóuol"ni" tohto súhlasu, ako aj d'alšie súvisiace informácie sú uvedené

" 
óiĚiůśńy"n-ustanoveniacń Vsáóu"cn5icn podmíenok, prĺpadne na web stránke www'orange'sk'

tr Súhlas udeľujem El Súhlas odmietam

1. Potvrdzujem prevzatie SlM kariet podl'a Zmluvy v počte 1 ks'

2. Sprístupnenie SluŽieb Účastnĺkovi vykoná Spoločnosť orange aktŃovanĺm pńdelenej SlM karý./ SlM kariet v Sieti bez zbytočného

odkladu po uzatvorení Zmluvy a po uhradeni áŕtiváeneno ioplatku podl'a platného'C-ennĺka Účastnĺkom, spravidla do 24 hodín'

Účastník uhradí aktiíäč.y óórí"t"Ř v cene pooĚ ö".ńĺr,á, pirri"i meo'zi Úoaštnĺkom a Spoločnosťou orange nie je dohodnuté inak'

3. Ceny SluŽieb a súvisiacich plnení sú uvedené v platnom Cenníku'v,členenĺ podl'a. účastnícky.ch. programov' Samostatne sú uve-

dené ceny SluŽieb podl'a toho, či sú pouŽívaná ; iň"ip,"dńlátéńv"r' minút álebo iných jednótiek alebo nad ich rámec. TariÍikácia

je realizovaná v minri-tácľ,,ieŕundácil alebo ;inýcńl"áňoiŕä.ń v źmysle informáciÍ úved_ených v Cenníku. V Cenníku sú uvedené

aj: údaje o uezplatn1icň;"'bá"h il .luźua"n, źä rióie sa nepozaduje.zvláštna úhrada, úuáj, ako si Účastník môŽe v}żiadať infor-

mácie o aktuálnych cenách sluŽieb spoločn".ii ó'"ng" á ĺp'aonýcľí zľavách z ýchto cien, ä rnýška servisných poplatkov, ak také

orange účtuje. Cenü l"y"l.,il'zi"u' q. sluzieo [óšLýáyżňyó1ir"tĺ'i .t'un"mi prostrednĺctvoń spoločnosti.orange, určujú tretie

strany vo svojich cenníkoch. Zrnýhodnene 
""nv 

Jl"ooiné beńeÍiĘ poskytované nä základe dodatku uzafuoreného k zmluve o posky-

tovańí verejných sluŽieb sú uvedené v takomto dodatku'

4. Spôsob fakturácie:

M Elektronická forma

Podrobnosti ýkajúce sa eleKronickej formy faktúry (n!P|. e-mailová adęa pre doručovanje faktúry) sú uvedené v osobitnom

dokumente. Súńňí' a postytovańĺm 
"iániôni"i,ji 

ĺäktĺry v zmysle Podmienok poskýovania sluŽby elektronická faktúra

zverejnených na www.orange.sk.

! Papierová forma

5. ZÚčtovacie obdobie prirad,uje spoločnosť orange kaŽdému Účastníkovi, pričom.jeho.dĺŽka nepresiahne tńdsat]eden za sebou idú_

cich kalendárnycn oňí. żrieiovácie obdobie priř"o"ňé Účastníkovi začne'plynúť'od dátumu vykonania prvého odpočtu poskýova-

ných SluŽieb a skončí sa uplynutím rieastnĺxóvipiideieného zúčtoĽacieňđ obdobia. Zúčtovácie obdobie pńradené konkrétnemu

Účastníkovi Spoločnosťou orange platí po 
"Llé 

äuooui" platnosti 
-Z11luvY, 

ibaŽe sp.oločnosť orange jednostranne stanoví inak'

Spoločnosť Orange po skončení zÚčtovacieho oođóoi" priädeného Ú.eastńirovi (v piípade, ak vykoná vyÚčtovanie počas zúčtova-

cieho obdobia platia ustanovenia tohto ooou primer"ne ä; [rá toto vyÚčtovanie, rtoŕo ša vykoná inokedy..ako po skončení zúčtova-

cieho obdobial 
"vnátä"i 

úĺeiäuä"i oórl"o aäuä ĺäŘiĺ'lár povinnósľ vyhotoviť faktúru vy.pl,ýv;1z prĺslušných právnych, predpisov,

(ďalej vyúčtovacĺ oótĺaá ä.i"nĺo spolu len 
"ło 

'ĺäxiúr"il, ktbrou vyúčtuje ceny poskýnuýcń stuzieu počas zúčtovacieho obdobia

vrátane súm zapatáffi ujä.i"'łä[iä'r" 
'anä'p"rá "l"6o 

preddaíok nä 
""nű 

za poikytńuté sluŽby. Spolo_čnoď orangeje opráv-

nená okrem 
"l"uo 

*'łi".řo piáuiJáineL. 
"yú;i";;;';iáń 

xlayrov"L počas zúčtovacieho obdobia vykonať vyúčtovanie.,časti ceny

alebo aj celej ceny SluŽby alebo lnýcn sluzieb poskŕ;"ý91ýeä9tníkovi alebo ním poŽadovaných alebo vykonať kedykolVek počas

zúčtovacieho ooaoŇ" uvíiĺo""nie'preddavtű ĺí"éńu_śuzuv aiebo- lných sluŽieb poskýnutýôh Účastníkovi alebo ním poŽadova-

ných' Cenu sluŽby Roaming, ktoru z tectrnici;icn piĺeiír"oól" moŽnďvyúčtovať po skbnčenĺ.zúčtovacieho obdobia priradeného

Účastnĺkovi, ryĺetu;e spóió"čnosť orange oojäi"e'ł", 
"praviala 

oo ľoch ńesiacov bd posledného dňa zúčtovacieho obdobia pńra-

deného Učastníkovi, v ftóroń sluzoa n"oa'ińđ'oáia bóltľnuta. Účastník a spoločnośť orange. sa môŽu dohodnúť na doručovanĺ

elektronickej formy faktúry a elektronickej ĺor.mĚ oórú8ou"ńi" f"Kúry, pričom táio dohoda nemulí maťpísomnú Ę'u' Y prípade' Že

šä-üĺä'ňiŕ" 
"póloenosľ 

orange dohodli nu áorueovunĺ.elektron'rck'ej formy faktúry a eleKronickej forme doručovania faktúry' sa

elektronická ĺart,:ra ňóväui" żäpróoloz"nú ; d;ň;;"ů uĺastńiłovi, át ootä odosláná na (i) na poslednú emailovú adresu určenú

Účastníkom pre doručovanie elektronickej ĺ"r.]ti'v 
" 

ár. iánĺ ňi" i" i "i 
ychkolVek dôvodov k d'ispozícii, (ii) na poslednÚ známu emai_

lovú adresu ornamenu 
'óäloin-o"ti 

oranle Úe"äňĺłôń aieuo (iĺ; forńou internetovej'|inky cez SMS, MMS alebo iným elektronic-

kým spôsobom na-teleiónn" číslo Účas-tníka]-ń.;d"ňa Ŕorb;'n9 internete bude Účaśtnĺkovi sprístupnená faKúra' E_mailová

adresa a telefónne číslo sa popri adrese n" oänleoůniě |ĺsómnbstĺ stanov'enej v Zmluve povaŽuje za adresu pre zasielanie faKúr

a písomnosti v zmysle Všeobecných poomieńót. V piipäď", zu sa tak spoločnośť orange dohodné s treťou osobou, ktorá poskýuje

Účastníkovi svoje sluŽby alebo tovary, i" spáiäen5.[ô'ä'ng" oprávnbná na svojej fáktúre. účtovať tieŽ cenu, ktorú je Učastník

povinný platiť taxeňňó-tíetiemu suujeí<iű, priEoň u i"Loń prĺ"paoe je Účastník povińný platiť dotknutú cenu tretej osobe prostredníc-

tvom spoločnosti orange a vyúčtovanie tejto Ĺeny na faktúre vystavenej spoloćnosťoú ôrange a doručenej Učastníkovi sa povaŽuje

za oznámenie tejto skutočnosti Učastníkovi'

6. Spoločnosť orange je oprávnená v prĺpadoch, ked'to umoŽňuje zákon, pre mobilný telefón alebo iné Zariadenie, Koré od nej

Učastník zĺsxa (koňo'u, ńäińóń, ,nýpdzi8tou áléoo n" základe in'ého právnäho titulu) technicky obmedziť moŽnosť jeho využívania

v inej sieti, axo ie-śieľ sóoloenośti orange 1tí ol"1ó""1ie Zariadénia na sieť / SlM_lock) počas doby stanovenej v Pokynoch

spoločnosti or"ng"]'Ú|;št;iřl" ;ńrä"ilňv ňJi"äät19'oJolołovanie Zańadenia pre pouŽiiie v inei sieti, ako ie Sieť spoločnosti

orange aŽ po uplynutí stanovenej doby, a to'p.štiää"ĺ"tvqń or.eo3ln9j śieie spolóenosti Orange. Účastník prehlasuje, Že sa obo-

známiI s tor" uu"já-nýňi .łutocn'osľańi' 
" 

ś i;ň 
";á;ńím. 

kuiuje zänádenie db svojho vlastníćtva alebo nadobúda Zariadenie do

svojej dispozičnej sféry na základe ineno právňeh" t't.ilü. úeäšřiirŇi nevzniłajú z hóre. uvedených dôvodov Žiadne právne nároky

voči spoločnosti orange, na.imä mu nev'.irä' i")-päýä reĹiamovaľ vyššie ujedené skutočnośti na zakúpenom tovare (b) právo

poŽadovaťz hore uvedených dÔvodov zľ"uř''rŁönĚi."ňy, najo'néńo alebo inej odplaty zaZariadenia (c), právo z hore uve-

dených dôvodov odstúpiť od kúpnej, najo'näjäluuä iň'ą priśí"s"'"j,zmlyvY týkajúcą'sa Zariädenia (poŽadovať vrátenie celej kúpnej

ceny zaplaten 
"i =äźáiaainie), 

aló'bo ärcxoÍv"x lne pŕáune naróry. Úeäsĺnĺŕ zároveň beńe na vedomie, Že v prípade, ak bude

Zariadenie oaoloróräi'JÜÉá.tíiĺtoń p*J''prý""ti' ďóoy;erp bloŔovania podl'a tohto ota1p 3 mimo predajnej.siete spoločnosti

orange, povaŽuje iu t"xoto konanie ." n"oä6orńý źa*ń {" Zariadeni,a v räzpore i tv1nto článkom, ktorého následkom mÔŽe byť

*ňir Gjv nazáriiđeiĺ,.ä no' spoločnosť orange nebude niesť Žiadnu zodpovednosť.

il!llllillllllllilllil

Číslo účastníka: 023376í 063 2ĺ3 2850269'ĺ
AR{]HĺV:iiT
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9.

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pokial'v dodatku k nej alebo v inej dohode medzi Účastníkom a Podnikom nie je dohod_
nuté inak. V prípade, ak Účastnĺk uzatvoril Ř tejto zmluve dodatok, ktoý woríjej neoddelitel'nú súčast', tento môŽe obsahóvať mini-
málne podmienky pouŽĺvania SluŽby (napr' dobu viazanosti, povinnosť po celú dobu platnosti dodatku k Zmluve mat' aktivovaný
určiý konkrétny variant účastníckeho programu alebo účastnícky program s mesačným poplatkom, ktoý neklesne pod určitú qišku,
atd'.).

Neoddelitel'nou súčast'ou zmluvy o poskýovaní verejných sluŽieb sú Všeobecné podmienky poskytovania verejných elektronických
komunikačných sluŽieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete spoločnosti orange Slovensko, a. s. (d'alej len "Všeobecné pod-
mienky")' Cennĺk sluŽieb (d'alej len "Cenník'') a Príloha k zmluve o poskytovaní verejných služieb s názvom "Súhlasy". Aktuálne
Všeobecné podmienky a Cenník sú zverejnené na www'orange.sk. Zmluva je vyhotovená dvojmo' jedno vyhotovenie pre účastníka
a jedno pre spoločnost'orange Slovensko, a. s.

Spoločnosť orange týmto v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 531/2012 Účast-
níka informuje, Že od 1. 7.2014 by v prípade, ak by existoval alternatívny poskýovatel'roamingu (d'alej tieŽ 'APR''), ktoý so spoloč-
nost'ou orange uzavrel zmluvu o vel'koobchodnom prístupe k roamingu a zároveň by na základe tejto zmluvy uż začal poskýovať
zákazníkom prístup k regulovaným hlasornl'm, SMS a dátornim roamingovým sluŽbám, Učastník mal právo na poskýovanie uve-
dených roamingoých sluŽieb ýmto APR, a to prostredníctvom SlM kańy, ktorá mu bola pridelená spoločnost'ou Orange, a na
území členských štátov Europskej únie dohodnutých v zmluve o poskýovaní roamingu (d'alej tieŽ ''Zmluva o AR") medzi Účast-
níkom a APR. Podmienkou je aktivovaná sluŽba Roaming spoločnosti orange na príslušnej SlM kaĺłe Účastníka, skutočnost', Že
Účastníkovi nebolo spoločnolt'ou orange prerušené poskfrovanie sluŽby Roňing ńa príslušhej SlM karte' Úeastnĺr uzavrel s ÁPR
Zmluvu o AR v súvislosti s príslušnou SlM kartou a skutočnost', Že Učastník sluŽby poskýované mu príslušnou SlM kartou vyuŽíva
v sieťach, ktoré sú predmetom zmluvy o AR s APR. Účastnĺk by bol v prípade pođľa prvô1 vety tohto bodu oprávnený prejsť Ŕ łeR
bezplatne a v ktoromkolVek momente, pokial'sú splnené vyššie uvedené podmienky' V pľípade uzavretia Zmluvy AR medzi Účast_
nĺkom a APR sa uskutoční prechod k APR do troch pracovných dnĺ nasledujúcĺch po uplynutí dňa, počas ktorého boĺa uzavretá
Zmluva AR. V prĺpade, ak Učastníkovi prestane byt' poskytovaná sluŽba Roaming spoločnost'ou orange (vrátane prerušenia jej
poskýovania) ,Zmluva AR bez d'alšieho zanikne. V prĺpade, Že Účastník prenesiačíslo, v súvislosti s k1oým mu poskýuje APŔ
roamingové sluŽby' k inému operátorovi, tento iný operátor nie je povinný podporovať roamingové sluŽby poskýované konkrétnym
APR. Učastník svojim podpisom tohto zmluvného dokumentu výslovne potvrdzuje' Že bol informovaný o moŽnostĺ zvoliť si alter-
natívneho poskýovatel'a roamingu a teda o moŽnosti zvoliť si oddelené roamingové sluŽby poskýované alternatívnymi poskýova_
tel'mi roamingu.

Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastník súčasne potvrdzuje, Že pred vol'bou eurotarify alebo osobitnej roamingovej tariý
obdżal Úplné ĺnformácie o platných roamingových poplatkoch, najmä o hovorovej eurotarife a SMS eurotarife. VŽdy aKuálnu infor-
máciu o všetkých platných roamingor47ch poplatkoch získa účastník na stránke www.orange'sk.

Zmluvné strany sa dohodli, Že všetky spory z tejto zmluvy, alebo s ňou súvisiace, rozhodne v rozhodcovskom konaní pán
Mgr. AndĘ Gundel, advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg' 7042,
a v prípade, Že sa tento z akéhokolVek zákonného dôvodu rozhodcom nestane' tak pán JUDr. Bc. Mańin Kulhánek, PhD.' advokát
zapisaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 7045, a v prípade, Že sa tento z akéhokol-
vek zákonného dôvodu rozhodcom nestane, tak pán JUDr' Marcel Máčai, advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom
Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg' 6536. Zmluvné Strany Sa tieŽ dohodli, ŽeŽaloba sa podáva výhradne na adresu: Aso-
ciácia pre rozhodcovské konanie, sídlom v Bratĺslave, Ventúrska 14' PSC: 811 01' odmena za rozhodcovské konanie je splatná
podaním żaloby a činÍ 5 % z hodnoty predmetu sporu, minimálne však 16,50 € (plus príslušná DPH). Rozhodcovské konanie môŽe
byť výlučne písomné a rozhodnutie nemusí obsahovat'odôvodnenie, rozhodca však môŽe v prípade potreby ústne pojednávanie
nariadit'. Zmluvné strany výslovn e żiadĄÚ o doručovanie na poštovú alebo e-mailové adresy uvedené v tejto zmluve.

D Súhlasím s dohodou M Nesúhlasím s dohodou

Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastník potvrdzuje' Že bol informovaný, że aktivovaním niektorej z roamingouf'ch dopln-
koých sluŽieb nebude v členských krajinách Európskej Únie a krajinách EurÓpskeho hospodárskeho spotočenstva, respektíve
v tých členských krajinách EurÓpskej únie, ktoých sa ýka niektorá z aktivovaných doplnkovych roamingových sluŽieb, vyuŽívať
regulované roamingové ceny. Podstatou regulovaných roamingorĺych cien je vyuŽívanie roam1ngoých sluŽieb v krajinách EurÓp-
skej únie a krajinách Euripskeho hospodárskeho spoločensfua za rovnaké ceny ako v SR. Učastník môŽe kedykolVek poŽiadať
o prechod na regulované roamingové ceny. 'Ą

Podpis a účastníka Piroska FöiilŚŕ
Spoločnost'orange Slovensko, a. s

dátum, pečiatka, podpis

10.

11

12
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Číslo účastníka: 0233761 063 28502691
2a,l: irYri
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