
orange"

Číslo zmluvy: A11393944 Počet SlM kariet na zmluvu: '1

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

Poznámka: ZA nova akt MBB NoRMA 26't0

Dátum: 20. 10' 2017

Zmluva o poskytovaní verejných služieb
uzavretá podl'a $ 44zákonaö.35112011Z.z. o elektronických komunikáciách medzi

spoločnosťou orange Slovensko, a. s.
so sídlom Metodova 8,82108 Bratislava, lČo: 356 97 270, DlČ: 20 20 31 05 78, lČ opH: sK 20 20 31 05 78,
zapisaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vloŽka číslo 1142tB
(d'alej ĺen "spoločnosť orange'')

a

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

-) lČ DPH Wplní účastník, ak mu lČ
a zároveň mu bolo pridelené DlČ.

DPH bolo prĺdelené, DlČ vyplní účastník, ak mu nebolo pridelené lČ DPH

Prílohy:
Dokumený k nahliadnutiu: nie

Predmet zmluvy:

Číslo účastníka: 0233761 063
ilililtilililililtril

28502881
ART]HIVilFT

Meno, priezvisko, tĺtul/ obchodné meno / Názov:
Obec Miloslavov

Iľulý pobý / Sídlo / Miesto podnikania (mesto / obec, ulica, popisné čĺslo, PSČ, pošta):
M iloslavov 1 8 1, D u n ajs ká Lutná, 90042 Du najská Lužná

Fax (ajs predvol'bou):

lná uzatvorená zmluva s orange Slovensko, a. s'?
áno

Štátne občianstvo:
SR
lČ DPH / DlČ-:
0

Spôsob platby:

Štatutárny zástupca
Bad'anský Mi!an

Číslo a platnosť oP / pasu Ipreukazu p. na pobý:

Kontaktná osoba pre komunikáciu a zasielanie lD kódu / hesielv SMS / MMs (Meno, priezvisko, teleÍÓn):

Telefónne číslo (aj s predvol'bou)
090771't 833

E-mail:

Číslo a pĺatnosť oP / pasu

Rodné číslo / lČo:
00304948

Rodné číslo

09í89í3751

Mobilný internet Štart

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

Mi|an BadansĘ

ano

Telefonné číslo

Čĺslo sllv xarty

Účastnĺcky program

SluŽby

Pridelená SlM kańa (Prĺezvisko / meno)

Typ telefónu

Žiadam o nezveĘnenie telefónneho
čísla v zozname účastníkov

z[ti'ljYÄ
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Účastník označením poloŽky ''Súhlas udel'ujem'' súhlasĺ s ým, aby spoločnost' orange a ňou písomne poverení_s'prostredkovatelia
spracúvaIi jeho osobńé údáje v rozsahu: firidelené telefónne číslo (príp. SN), meno, priezvisko, titul, adresa, fakturačná adresa,

oinaeeńiá iloskytovanýcn slůzieu, údaje o iryuŽívaní, spotrebe a faktürácii sluŽieb, vrátane prevádzkoqich údajov, na marketingové
účeý, najm'ä pré ĺeely rnivo;a norn7ch śluzi"ĺ, Vrátane sllŽieb s pridanou- hodnotou a ich uvedenia na trh ako aj pre vypracovanie indi-

viouáinyin ponúk nornýcń toíarov á sluŽieb spoločnosti orange. Ťento súhlas sa udel'uje.na dobu trvania zmluvných yzťahov Učastníka
so spolôčnosťou orange a obdobie 'l roku pó ukončení poslđdného zmluvného vzťahu. Účastník môŽe svo'j-súhlas_kedykolVek odvolat'.

Póuě;ni" Účastníka o"spracúvaní osobnýcň údajov, o spôsobe odvolania tohto sÚhlasu, ako aj d'alšie súvisiace informácie sú uvedené

v príslušných ustanoveniach Všeobecnýih podmienok, prípadne na web stránke www.orange.sk.

M Súhlas udeľujem tr Súhlas odmietam

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

2. Sprĺstupnenie SluŽieb Účastnĺkovi vykoná Spoločnosť orange aktivovaním pńdelenej 
-SlM 

karý/_SlM kariet v Sieti bez zbytočného

odkladu po uzatvorení Zmluvy a pđ uhradeirí aktivačného poplatku podl'a platného Cenníka Učastníkom, spravidla do 24 hodín.

Účástník'uhradí aktivačný poplatoł v cene podl'a Cenníka, pokial'medzi Účastníkom a Spoločnosťou orange nie je dohodnuté inak.

3. Ceny SluŽieb a súvisiacich plnení sú uvedené v platnom Cenníku v členení podl'a účastníckych programov' Samostatne sÚ uve-

dené ceny SluŽieb podl'a tońo, či sú pouŽívané v iámci predplatených minút alebo iných jednotiek alebo nad ich rámec. Tarifikácia
je realizoúaná v mińútach, sekundách alebo v iných jedńotkách v źmysle informácií uvedených v Cenníku. V Cenníku sú uvedené

ä1;.ioai" o bezplatných sluŽbách a o sluŽbách, záxrőre sa nepoŽaduje zvláštna úhrada, údáj, ako si Účastnĺk môŽevyŽiadať infor-

ńa"i" ä aktuálnych'cenách sluŽieb spoločnosti orange a prípadnýcll zl'avách z ýchto cien, a r,nýška servisných poplatkov, ak také

orange účtuje.'Cenu lných sluŽieb, tj. sluŽieb poskýovaných tretími stranami prostredníctvom spoločnosti.orange, určujú tretie

straný vo svójich cennĺkóch. Zvýhodnéné ceny alebo_iné beneÍiý poskýované na základe dodatku uzatvoreného k zmluve o posky-

tovaní verejných sluŽieb sú uvedené v takomto dodatku.

4' Spôsob fakturácie:

El Elektronická forma

Podrobnosti ýkajúce sa eleKronickej formy faktúry (napr. e-mailová adresa pre doručovanie faktúry) sú uvedené v osobitnom
dokumente. Śuniasĺm s poskýovańím elôktronickej Íaktúry v zmysle Podmienok poskýovania sluŽby elektronická faktúra
zveĘnených na www.orange.sk.

E Papierová forma

5. Zrjčtovacie obdobie prirad'uje spoločnosť orange kaŽdému ÚčastnÍkovi, pričom jeho dĺŽka nepresiahne tridsat'jeden.za sebou idú-

cich kalendárnych dńÍ. Zúčiovácie obdobie priiadené Účastnĺkovi začne plynúť o! dá!u1u vykonania prvého odpočtu poskýova-
ných SluŽieb a skončí sa uptynutím účastníkovi prideleného zúčtovacieho obdobia. Zúčtovacie obdobie priradené konkrétnemu

Ú'častníkovi Spoločnosťou oránge platí po celé óbdobie platnosti Zmluvy, ibaŽe spoločnosť orange jednostranne stanoví inak.

Spoločnosť oŕange po skončeníżÚótovaôieho obdobia priradeného Účastníkovi (v prípade, ak vykoná vyúčtovanie počas zúčtova-

ci'eho obdobia pla'tia'ustanovenia tohto bodu primerane aj pre toto vyúčtovanie, Koré sa vykoná inokedy.'ako po skončení zúčtova-

cieho obdobia) vyhotovĺ vyúčtovacĺ doklad alebo faktúru' ak povinnost'vyhotoviť faktúru vyplýv^a z prĺslušných pĺávnych. predpisov'

(d'atej vyúčtová"ŕootłaa áf"ktú'a spolu len ako ''faktúra"), ktorou vyúčtuje ceny poskytnuých SluŽieb počas zúčtovacieho.obdobia

viatahe'sĺm zaplatených Účastníkoin ako zábezpeka alebo preddaÝok nä cenu za poskýnuté sluŽby. Spolo-čnoď orange'je opráv-

nená okrem alebo namiesto pravidelného vyÚčtovania cien'kedykolVek počas zÚčtovacieho obdobia-vykonať vyúčtovanie.časti ceny

atebo aj celej ceny SluŽby albbo lných sluŽieb poskýnutých Účastníkovi_alebo nĺm poŽadovaných,'alebo vykonať,kedykolVek počas

zúčtováciehó oooboiá vy'ĺetovanie'preddavku na cänu śluŽpy alebo lných služieb poskytnutých Učastnĺkovi alebo ním poŽadova-

ných. Cenu slużby Ŕoaíning, ktorú z technických príčin nebólo moŽné vyúčtovať po skončeni.zúčtovacieho obdobia priradeného

Ú6.i"ĺk;ü wúeŕ'l" śpolořnosť orange oooátoeńe, spravidla do troch mesiacov od posledného dňa zúčtovacieho obdobia prira-

J".*ňo Úeä.tńiróuí''rto.m služba Räaming bola polkytnutá. Účastník a spoločnosť orange. sa môŽu dohodnúť na doručovaní

elektronickei ĺormy ĺärtĺý a eleKronickej formä doručovańia faKúry, pričom táto dohoda nemusí mať Písomnú Ę'u. Y p_rÍpade, Že

š" üeäšt.iŕ" .póoéńó.ŕ orange aonoáli na doručovaní.elektronickej formy faktriry a elektronickej Íorme doručovania faktúry, sa

elektronická Íakiúra povaŽuje za-predloŽenú a doručenú ÚčastnÍkovi, át< bola odoslaná na (i) na poslednú emailovú adresu určenú

Úilt"ík"ň pi" áo'eou"niä eleŕľonickej faktúry a ak taká nie je z akýchkolVek dôvodov k dispozícii, (ii) na poslednú.známu emai_

lovú adresu bznameńri spoločnosti oranóe Účaśtníkom aleuo (iii1 fońou internetovej.linky cez SMS, MMS alebo iným ďektronic-

kým spôsobom n" i"l"iőńn" číslo Účasinĺka' po zadaní.ktoräj'na internete bude Účastníkovi sprístupnená faKúra..E-.mailová

adresa a telefónne eiśio 
"á 

popń adrese na doničovanie písomnbstí stanovenej v 4mluve povaŽuje za adresu pre zasielanie faktúr

a písomností v zmysló vséo'Ĺe'cných podmienok' V prĺpade, Že sa tak spoločnošť orange dohodne s tręlo-u osobou' ktora pgskýuje

d;üiiiil-.;oj"'äuzov alebo íovaiy, je spoločnösť orange oprávnôná na svojej ĺ"xtlr" účtovať tieŽ cenu, ktorú je Učastnĺk
povinný platiť taŔémuto1íetiemu suojeŔiu, pribom v takom prí-pade je Účastnĺk povińný platiť dotknutú cenu t1ďejo9,9b: lľ-"ľ'9!jii:
iuo' 

"pótoenosti 
orange a vyúčtovahie tejto ceny na faKúre vystavenej spoločnosťou orange a doručenej Učastnĺkovĺ sa povazuje

za oznámenie tejto skutočnosti Učastníkovi.

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

u[ä.tňiřži.Lá (křň.í"' nb1.o', vypdzićrou alebo na základe in'ého právneho titulu) technicky obmedziť moŽnosť jeho využívania

v inej sieti, ako' je'Sieť sioločnosiĺ orange (tzv. blokovanie Zariadenia na sieť / SlM-lock) počas doby stanovenej .v Pokynoch

spolđčnosti or"ńg". ÚđJt;iŘl" óńráń;ňý ioŽiadať o odblokovanie Zańadenia pre pouŽitie 
" 

ii%:i:!l-"|_"_ię^9.i:l spoločnosti

cirung" aŽ po upýnutí stanovenej äoby, a ĺo'prostrednĺctv9m pr.edgjn9j siete spoločnosti orange. Učastník prehlasuje, Že.sa obo-

známil s ľrore uveoenýňi śrutáen'o"ľu'íi, a s ich vedomĺm. kupuje záĺáaenie do svojho vlastnícfua alebo nadobr]da Zariadenie do

svojej dispozičnei sĺáry ńa zákiadé inerlo právneho titulu. Úča;tńíkovi nevznikajú z hóre uvedených dÔvodov Žiadne právne nároky

voeĺ śpolóenosti 
'orańóe,_na.imá ńu náu'ńirá: (a) právo reklam.ovať vyššie uúedené skutočnosti na zakúpenom tovare.(b) právo

poŽadbvať ' r'o'" wefenýđh dôvodov zl'avu z'k'úinej ceny, nájomného alebo inej odllaý zaZańadenie' (c)' právo z hore uve-

äených dôvodov oostúpľ óo kúpnej, nájomne! aleb'o in;jprĺśíušnô1.zmluvy týk-ajúcą sa Zariadenia (poŽadovať vrátenie celej kúpnej

cený zaplaten e1 za Zaiĺiadenie), alé'uo äxeroĺvet iné pŕávne naróql. Úeäsinĺr- záioveň beńe na vedomie, Že v prípade, ak bude

Zariadenie oouoxovanJÚeá.1íiĺŕóň p*J uplynutĺm <ioby jeho bbŕovania podl'a tohto článku a mimo predajnej siete spoločnosti

órang", povaŽuje sa takéto konanie za neoä6orný zásań đo Zariadenia V rozpore ! týmto článkom, ktorého následkom mÔŽe byť

vznit"váciy na Záriadení, za ktoru spoločnosť orange nebude niesť Žiadnu zodpovednosť.

ilililililililril1lil

Čĺslo účastníka: 0233761 063 28502881
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7. 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 Učastník uzatvoril k tejto Zm|uve dodatok, ktoý tvorí jej neoddelitel'nú súčast', tento môŽe obsahovať mini-
málne podmienky pouŽívania SluŽby (napr. dobu viazanosti, povinnost'po celú dobu platnosti dodatku k Zmluve mat'aktivovaný
uĺčiý konkrétny variant účastníckeho programu alebo účastnícky program s mesačným poplatkom, ktoý neklesne pod určitú uj'šku'
atd'.).

8. Neoddelitel'nou súčasťou zmluvy o poskytovaní verejných slużieb sú Všeobecné podmienky poskýovania 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 Prĺloha k zmluve o poskýovaní verejných sluŽieb s názvom ''Súhlasy". Aktuálne
Všeobecné podmienky a Cenník sú zverejnené na www.orange'sk. Zmluva je vyhotovená dvojmo, jedno vyhotovenie pre účastnĺka
a jedno pre spoločnosť orange Slovensko, a' s.

9. 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 alternatĺvny poskytovatel' roamingu (d'alej tieŽ "APR')' ktoý so spoloč-
nosťou orange uzavrel zmluvu o vel'koobchodnom prístupe k roamingu a zároveň by nařáklade tejto zmluvy użzačal poskýovať
zákazníkom prístup k regulovaným hlasov1im, SMS a dátouim roamingovrf'm sluŽbám, Učastník mal právo na poskytovanie uve-
dených roamingových sluŽieb ýmto APR, a to prostredníctvom SlM karty, ktorá mu bola pridelená spoločnost'ou orange,. a na
rizemí členských siatov Európskej únie dohodnuých v zmluve o poskýoÝaní roamingu (d'alej tieŽ "Zmluva o AR") medżi Účast-
níkom a APR. Podmienkou je aktivovaná sluŽba Roaming spoločnosti orange na prĺslušnej SlM karte Učastníka, skutočnosť, Že
Účastníkovi nebolo spoločnost'ou orange prerušené poskytovanie sluŽby Roaming na príslušnej SlM karte, Účastnĺk uzavrel s APR
Zmluvu o AR v súvislosti s prís|ušnou SlM kartou a skutočnost', Že Učastník sluŽby poskýované mu príslušnou SlM kartou vyuŽíva
v sieťach, Koré sú predmetom zmluvy o AR s APR' Účastnĺk by bol v prípade podl'a prvej veý tohto bodu oprávnený prejst' k APR
bezplatne a v ktoromkolVek momente, pokial' sÚ splnené vyššie uvedené podmienky. V prípade uzavretia Zmluvy AR medzi Účast-
nĺkom a APR sa uskutoční prechod k APR do troch pracovných dní nasledujúcich po uplynutĺ dňa, počas ktorého bola uzavretá
Zmluva AR. V prípade, ak Učastníkovi prestane byť poskytovaná sluŽba Roaming spoločnosťou orange (vrátane prerušenia jej
posĘ1tovania)' Zmluva AR bez d'alšieho zanikne. V prípade, Že Učastník prenesie číslo' v súvislosti s ktoým mu poskýuje APR
roamingové sluŽby, k inému operátorovi, tento iný operátor nie je povinný podporovať roamingové sluŽby poskytované konkrétnym
APR. Učastník svojim podpisom tohto zmluvného dokumentu rnj'slovne potvrdzuje, Že bol informovaný o moŽnosti zvoliť si alter-
natívneho poskytovatel'a roamingu a teda o moŽnosti zvoliť si oddelené roamingové slużby poskytované alternatĺvnymi poskytova-
tel'mi roamingu.

10. Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastník sÚčasne potvrdzuje, že pred vol'bou eurotariń7 alebo osobitnej roamingovej tarify
obdżal úplné informácie o platných roamingových poplatkoch, najmä o hovorovej eurotarife a SMS eurotarife. VŽdy aktuálnu infor-
máciu o všetkých platných roamingových poplatkoch získa účastnĺk na stránke www.orange.sk.

1'ĺ ' 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 ć,. reg.7042,
a v prípade, Že sa tento z akéhokolVek zákonného dôvodu rozhodcom nestane, tak pán JUDr. Bc. Mańin Kulhánek' PhD.' advokát
zapísaný 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 Bratislave, Ventúrska 14' PSC: 81 1 0'l . odmena za rozhodcovské konanie je splatná
podaním Źaloby a činí 5 % z hodnoty predmetu sporu, minimálne však 16'50 € (plus príslušná DPH). Rozhodcovské konanie môŽe
byť výlučne pĺsomné a rozhodnutie nemusí obsahovat'odôvodnenie, rozhodca však môŽe v prípade potreby Ústne pojednávanie
nariadiť. Zmluvné strany rnj'slovne ŽiadajÚ o doručovanie na poštovú alebo e-mailové adresy uvedené v tejto zmluve.

! Súhlasím s dohodou E Nesúhlasím s dohodou

12. Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastnĺk potvrdzuje, Že bol informovaný,Že aktivovanĺm niektoĘ z roamingovrj'ch dopln-
kovtl'ch sluŽieb nebude v členských krajinách Európskej únie a krajinách Euripskeho hospodárskeho spoločenstva, respektíVe
v ých členských krajinách Európskej únie, ktoých sa ýka niektorá z aktivovaných doplnkovych roamingouj'ch sluŽieb, vyuŽĺvat'
regulované roamingové ceny. Podstatou regulovaných roamingových cien je vyuŽívanie roamJngouj'ch sluŽieb v krajinách Európ-
skej únie a krajinách Európskeho hospodárskeho spoločenstva za rovnaké ceny ako v SR. Učastnĺk môŽe kedykolVek poŽiadat'
o prechod na regulované roamingové ceny.

Podpis a

Cĺslo Účastníka: 0233761 063

účastníka

dátum, pečiatka, podpis

il!ililrilililtil1l1il
28502881
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