
Dodatok k Zm]uve o poskytovaníverejných služieb na poslqltovanie verejných
elektronichých komunikačných služieb cez pevné pripojenie

Čísto zmluvy: A6783202 SlM karta s pňdeleným tel. číslom: O4Ulg3737
ldent. kód dodatku: 10118999 lD predajcu: !D078DSP06

Dátum: 23.6.2017

Orange Slovensko, a. s.
so sídlom Metodova 8, 821 o8 Bratislava, lčo: 356 97 270, DlČ: 20 20 31 05 78, lČ DPH: SK 20 20 31 05 78,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka číslo 1142lB
(ďalejlen "Podnik")

c,

Úěastník (Osoba: právnická ltyzická podnikatel' ltyzická nepodnikatel): Právnická osoba

(ďaIej len "Účastník"; (pod skratkou "p. na pobyt" sa rozumie povolenie na pobyt cudzinca)

na základe vzájomnej dohody uzaMáralú tento dodatok k cit. Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie verejných elektro-
nickrých komunikačných služieb cez pevné pripojenie (ďalej len "Dodatok"; Zmluva o poslqltovaní verejných služieb na poskytovanie
verejných elekťoniclcých komunikačných služieb cez pevné pripojenie, ku ktorej sa Dodatok uzafuára, sa ďalej označuje ako "Zmluva"),
ktoným upravujú podmienky kúpy koncového telekomunikačného zariadenia a tiež využívania elektronických komunikačných a iných
služieb, poslrytovaných na základe Zmluvy (ďalej len "Služby"), prípadne iné osobitné podmienky využívania Služieb, ak sú v Dodatku
resp. dokumente, na ktoný text Dodatku odkazuje, vrýslovne dohodnuté. Podnik a Učastník sa spoločne ďalej označujú ako "strany".
Sťany sa dohodli, že pojmy používané v Dodatku majú rovnalcý rnýznam, a}<,ý majú tieto pojmy v zmysle Všeobecných podmienok
spoločnosti Orange Slovensko, a. s. na poslqltovanie verejnýó eleKronických komunikačných služieb cez pevné pňpojenie, pokial'nie je
v Dodatku uýslovne stanovené inak alebo iný význam hl,chto pojmov nevyp|ýva priamo z ustanovení Dodatku.

Čt. ,t Predmetom tohto Dodatfiu je

1.1 dohoda strán na aktivácii účastníckeho programu resp. zmene účastníckeho programu na účastnícky program (pokiat je
v kolónke nižšie v tomto bode uvedené "+++++" zostáva účastnicky program nezmenený; uvedenie predmetného symbolu
v Korejkofuek kolónke v Dodatku znamená, že stav určovaný danou kolónkou zostáva nezmenený oproť staw pred podpisom
Dodatku, pokiaí priamo v texte vďahujúcom sa k danej kolónke nie je uvedené inak)

Mesto a medzimesto Extra+

na SlM karte Podniku registrovanej na Účastníka, Korej telefónne číslo je uvedené v hlavičke tohto Dodatku, resp. na tej SlM
karte Podniku, ktorá počas platnosti tohto Dodatku nahradí (nalmá z dóvodu straty, krádeže, výleny a p9d.) SlM kartu Podniku
registrovanú na Učastníka, ktorej telefónne číslo je uvedené v hlavičke tohto Dodatku (ďalej len "SlM kaňa").

1.2 dohoda strán o predaji koncového telekomunikačného zariadenia (ďalej len "Zariadenie") (zmluvné strany sa dohodli, že pokial' je
v kolónke "Výrobné číslo Zariadenia" uvedené "+++++", tento údaj sa nebude uvádzať a že predmet kúpy teda Zariadenie je
jasne a iednoznačne urěené svojim typom)

TvD Z"ri"d""a"

Výrobné ěíslo Zariadenia (lMEl)

Maxcom MM720

353088062582638

ill illl]llll lllllllilllllll

1)

2)

3)

Číslo účastníka: 0037628385
illlllllilllllllll lil

26590382
ARcHlVNEí

Meno, priezvisko, titul/ Obchodné meno / Názov:
Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

Trvalý pobyt / Sídlo / Miesto podnikania (mesto / obec, ulica, popisné číslo, PSČ, pošta):
Poniky, Dolná ulica 370, 97633, Poniky
Číslo a platnosť OP / pasu:
EA867í3í

štátne občianstvo:
sR

Rodné číslo / lČO:
316045í0

lč DpH / Dlč:

Zastúpený:
lng. Peter Matula

Rodné óíslo: Číslo a platnosť OP / pasu l preukazu p. na pobyt:

Zastúpený:
lng. Juraj Piar
Rodné číslo: Číslo a platnosť OP / pasu / preukazu p. na pobyt:

117 A6783202



í,00 EUR

1.3

uóastníkovi 1 ryie.t\u q9gniku so z{avou z teho spotrebitetske\ ceny za kúpnu cenu (po up\atneni zlavy z \eho S§O\reb\te\SKe\
ceny) s DPH (ďalej bež"kúpna cena")

Účastník si je vedomý, žebežná maloobchodná cena Zaňadeniabezzlavy z jeho spotrebitefskej ceny s DPH, za ktoru Podnik
Zaňadenie zo svojho majetku predáva, je

50,00 EUR

Účastník si je vedomý, žeZaňadenieje mu predávaný za kúpnu cenu uvedenú vyššie v tomto bode len z toho dóvodu, že sa
zaviazal užívať služby poslqltované mu prostredníctvom SlM karty v zmysle ustanovení tohto Dodatku po dobu dohodnutú v bode
2.3 tohto Dodatku"

dohoda strán o tom, že v rámci osobitnej ponukovej akcie Podniku

Domáca linka - výmeny 2009

poskytne (resp. neposkytne viď nižšie) Podnik Učlastníkovi aj ďalšie uýhody a v pfipade, že Podnik tieto ďalšie rnýhody Účast-
níkovi poskytne, tiež dohoda o právach a povinnostiach strán spojených s poslqltnutím týchto uýhod. Podrobnejšia úprava práv
a povinností strán spojených s poslrytnutím ďalších výhod sú uvedené v dokumente

+++++

Konj, ako Príloha č. 1 tohto Dodatku fuorí jeho neodelitefnú súčasť. V. prípade, že je v predchádzajúcej vete uvedená kolónka
vyplnená symbolom u+++++" strany sa dohodli, že Podnik neposlqltne Učastníkovi v rámci tejto osobitnej ponukovej akcie žiadne
ďalšie u/hody a zároveň, že súěasťou Dodatku nie je Príloha č. 'l s obsahom podía tohto bodu. Strany sa dohodli, že súčasťou
Prílohy č. ,1 móže byť aj úprava iných práv a povinností strán vrátane práv a povinností upravených v tele Dodatku.

dohoda strán o

a) aKivácii služby
1,4

1.5

"+++++"

b) o deaktivácii služby

deaktivacia: Data, Regulované ceny v EÚ

dohoda strán, že Účastník je povinný uhradiť Podniku poplatok za aktiváciu SlM karty resp. administratívny poplatok za
vykonanie nevyhnutných zmien v systémoch Podniku súvisiacich s kúpou koncového telekomunikačného zariadenia uvedeného
v bode 1.2 tohto článku za cenu so zlavou (ďalej len "Poplatok") vo uj,ške s DPH

"+++++"

1.6 dohoda strán o poskytovaní z4ihodnenia "Nekonečné volania medzi sebou"
a) Strany sa dohodli, že pokiat si Účastník spósobom stanoveným Podnikom zvolí jedno účastnícke telefónne číslo, ktoré je pri-

delené telefónnej linke, prostrednícfuom ktorej je užívaná verejná teleíónna služba poslqlovaná jej účastníkovi Podnikom,
a súčasne budú splnené všetky ďalšie podmienky poskytovania tohto zuýhodnenia, Učastník získa na dobu platnosti tohto
Dodatku právo na bezplatné volania na taKo zvolené účastnícke telefónne číslo (ďalej tiež "Zuýhodnené číslo") a súčasne
účastník služieb Podniku, ktorému je Zuýhodnené číslo pridelené, získa právo na bezplatné volania na telefónnu linku (ďalej
tiež "V číslo"), Korej telefónne číslo je uvedené v záhlaví tohto Dodatku (v položke s názvom "SN"), a to do doby, krj,m si
Učastník nezvolí iné číslo za Zvýhodnené číslo - najdlhšie však do zániku platnosti tohto Dodatku. Volania uskutočnené na
Zuýhodnené číslo sa neodpočítavajú z predplatených minút, na Koré má Učastník právo. Týmto anlhodnením nie je dotknutá
povinnosť Učastníka platiť mesačný poplatok za účastnícky program, Koný má na V čísle aKivovaný, ani povinnosť platiť za
volania na iné telefónne čísla ani povinnosť platiť ostatné poplatky a čiastkové ceny (s výnimkou ceny volaní na Zuj,hodnené
číslo), ktoré je povinný platiť podl'a cenníka resp. iných zmluvných dokumentov, na základe Koných je mu poskytovaná pro-
stredníctvom V čísla verejná telefónna služba alebo iné služby a plnenia. Právo na bezplatné volania podía tohto písmena má
Účastník resp. účastník, korému je pridelené Zrnýhodnené ěísb (pokial nie je totožný s Účastníkom), len v prípade, že sa
telefónna linka so Zvýhodneným číslom nachádza v sieli Podniku, teda bezplatnosť sa neyá'ahuje na volania v rámci služby
Roaming.

b) Právo na zvýhodnenie podťa tohto článku má Účastník len v prípade, že má na teleíónnej linke s V číslom aKivovaný niektoný
z hých účastníckych programov služieb FiberTel, Domáca linka alebo Firemná linka, ktoré sú v čase poslqlovania zrnýhodne-
nia v aKuálnej ponuke Podniku tj. je možné si ich aktivovať (pokial'sú splnené podmienky aktivácie dotknutého účastníckeho
programu) bez osobitnej výnimky udelenej Podnikom. Podnik je však oprávnený poskytnúť zvlihodnenie Účrastníkovi aj
v prípade, že má aktivovaný taký účastnícky program, Konj,síce už nie je v aKuálnej ponuke Podniku, avšak bol v aktuálnej
ponuke Podniku v čase, keď Učastníkovi v zmysle tohto Dodatku uzniklo právo na zvrjňodnenie uvedené v tomto bode
Dodatku.

c) Účastník móže určiť za Zrnj,hodnené číslo a / alebo používať ako Zrnýhodnené číslo iba účastnícke teleíónne číslo (splnené
musia byť súčasne všetky podmienky uvedené v tomto písmene):

i) používané na užívanie nieKorej z hlasouj,ch služieb poskytovaných Podnikom na základe zmluvy o poskytovaní verejných
služieb, ktorcj súčasťou sú niektoré z nasledovných všeobecných podmienok: Všeobecné podmienky poskytovania verej-
ných eleKronických komunikaěných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a. s.,
Spoločné podmienky poslqÁovania verejných služieb Orange Doma prostredníctvom pevnej optickej siete spoločnosti
Orange Slovensko, a. s., Všeobecné podmienky spoločnosti Orange Slovensko, a. s. na poskytovanie verejných e|eKro-
nických komunikačných služieb cez pevné pripojenie.

ii) pridelené teleíónnej linke, na ktorej nie je aKivovaný účastnícky program kategórie Paušály Spolu, ani žiadny účastnícky
program služby FunFón.

lllllllll[llililillllllil

10)

Číslo účastníka: 0037628385
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d)

e)

iii) pridelené teleíónnej linke vedenej pod tah/m CN, pod Koryim nie je vedená iná telefónna linka, na Korej je aktivovaný
niektoný z nasledovných účastníckych pr€ramov: Biznis paušál 100, Biznis paušál 200, Biznis paušál 500 alebo Biznis
paušál 1000.

iv) pridelené telefónnej linke, ktorá nie je vedená pod tým isttým CN, v rámci ktorého je regisťované V ěíslo, pokiaí je pre
predmetné CN poslrytovaná niektora zo služieb Zvýhodnené firemné hovory, Vořné firemné hovory, Znýhodnená biznis
skupina, Ztnýhodnená biznis skupina od prvej sekundy alebo Volhé volania v rámci íirmy. V pňpade, že v rámci dotknu-
tého CN nie je poslrytovaná niektorá z uvedenýďr služieb, móže byť za Z\^ýhodnené číslo uÉené aj účastnícke telefónne
číslo vedené pod ttým isttým CN, v rámci ktorého je registrované V číslo.

v) pridelené telefónnej linke, Korá nie je vedená pod nieKoným z tých CN, pre ktoré je poslrytovaná ta istá služba Zvýhod-
nené firemné hovory plus alebo Rozšírená Zrnýhodnená biznis skupina, ak je v rámci nieKorého z týchto CN registrované
tiež v číslo.

vi) pride]ené.tel9fóllej t!n\9, t<t9f nie je vedená pod. tým istým CN, pod Koným je vedené V číslo, pokiať je na predmetnej
teleíónnej linke ($. telefónnej linke, Koru si chce Učastník zvolť alebo si ju zvolil za Zv,jhodnené číslo; aktivovaný BalíŘ
Biznis Extra.

V prípade, že telefónna linka so Zvrfiodneným číslom prestane spíňať niektoru z vyššie v tomto písmene uvedených pod-
mienok, zvýhodnenie NekoneČné volania medzi sebou (tj. zrnihodnenie uvedené v tomto bode Dodatku) sa v súvislosti s touto
telefónnou linkou prestane poslrytovať (tj. pokiat si tJčastník nezvolí iné telefónne číslo, koré spÍňa podmienky Zrnýhodneného
Čísla, nebude sa predmetr.é zvýhodnenie v súvislosti s V číslom poslrytovať vóbec). Ak si Účastník v prípade podta predchá-
dzaljúcq vety nezvolí zaZvýhodnené číslo inú teleíónnu linku, zrrýhodnenie Nekonečné volania medzi sebou sa mu nebude
v súvislosti s V číslom poskytovať ani v prípade, že póvodná telefónna linka so Zvýhodneným číslom, ktorá prestala spíňať
podmienky Zrn_ihodneného čísla podta tohto článku, neskór znovu začrre tieto podmienky spiňať. V prípade podfa predchá_
dzalúce1 vety sa začne Učaštníkovi v súvislosti s V číslom a póvodným Zrrrýhodneným číslom poskytovať zrnjhodnenie
Nekonečné volania medzi sebou až, keď si Učastník znovu určí zá Zv,YrróOnené číslo teléfónnu linkJ s póvodným Žv.lnoone-
ným číslom.
Účastník móže počas platnosti Dodatku zvoliť iné Zrnýhodnené číslo, pričom v takom prípade prestane byť anýhodnenie
poslqltované póvodne zvolenému Zvrýhodnenému číslu. Zmena podla predchádzajúcej vety prebehne do 24 hodín od doru_
čenia žiadosti o zmenu Zvýhodneného čísla Podniku. Učastník je oprávnený zmeniť Zrnýhodnené číslo len raz počas jedného
zúóovacieho obdobia (ďalšie žiadosti doručené počas jedného zúčtovacieho obdobia nebudú platné a teda Podnik nie je
povinný vykonať na základe žiadosti zmenu). Učastníkje oprávnený počas platnosti Dodatku nezvoliť si žiadne Zuýhodnené
číslo. Učastník si je oprávnený zvoliť, zmeniť alebo zrušiť Zvýhodnené číslo len formou, ktoru na to určí Podnik, akékolVek iné
formy vyjadrenia vóle zvoliť, zmeniť alebo zrušiť Zvtýhodnené číslo nie je Podnik povinný akceptovať (avšak je oprávnený
takúto čo do formy nedostatočnú žiadosť akceptovať).
Účastník je povinný informovať účastníka služieb Podniku, na ktorého je vedená telefónna linka so Zrnýhodneným číslom,
a tiež užívatefa telefónnej linky so Ztrtýhodneným číslo v prípade, že je odlišný od účastníka, na Korého je predmetná
telefónna linka vedená, (ďalej tento účastník a uživaleí len ako 'Zu.ýhodnený účastník'), že si zvolil telefónne číslo priradené
jemu pridelenej telefónnej linke za Ztlýhodnené číslo a tiež že toto telefónne číslo prestane byť Zvýhodneným číslom, ak
požiadal o zmenu alebo zrušenie Zuýhodneného čísla alebo ak nastane iná skutočnosť, ktorá má za následok, že sa v súvis-
losti s dotknutou telefónnou linku začne alebo prestane poslrytovať anýhodnenie podťa tohto dánku Dodatku. lnformácie uve-
dené v predchádzajúcej vete je Učastník povinný doručiť Zrny'hodnenému účastníkovi najneskór v deň doručenia žiadosti
o stanovenie, zrušenie alebo zmenu zvtýhodneného čísla podniku alebo v deň, ked'nastane skutočnosť, na základe ktorej
dójde aj bez žiadosti Učastníka k poslrytovaniu alebo ukončeniu poslqltovania zvýhodnenia podla tohto bodu Dodatku v súvis-
lmti so dotknutým Zvýhodneným číslom. Podnik je oprávnený oznámiť skutočnosti uvedené v prvej vete tohto písmena Zvý-
hodnenému účastníkovi formou SMS správy, telefonického volania, e-mailu alebo inou vhodnou formou. Podnik je oprávnený
iníormovať spósobom uvedeným v predchádzajúcej vete tiež Učastníka ako aj Zrnýhodneného účastníka v prípade, že atý-
hodnenie uvedené v tomto bode Dodatku sa prestane poslqltovať z dóvodu zániku platnosti Dodatku, prenesenia Zvýhodne-
ného čísla k inému operátorovi alebo z iného dóvodu,
Zvýhodnenie podfa tohto bodu Dodatku sa prestane Účastníkovi aj Zv,ýňodnenému účastníkovi poslqfiovať, ak dójde k prene-
seniu Zrnl,hodneného čísla alebo V čísla k inému operátorovi, ak dójde k zmene čísla týkajúcej sa telefónnej linky so Zvýhod-
neným číslom alebo s V číslom, ako aj v prípade, keď dójde k deaKivácii Zvlýfiodneného čísla alebo V čísla.
Účastníckym telefónnym číslom sa rozumie telefónne číslo, pridelené na užívanie štandardnýďl hlasornýďr, dátových (s mož-
nosťou využívania hlasovej služby) resp. SMS účastníckych programov, Koré nebolo pridelené na užívanie služby alebo
služieb so zv,ýšenou tarifou, služby s rozdelením poplatkov alebo služby volanie na účet volaného; účastníckym číslom nie je
ani iné číslo, ktoré je právnymi predpismi určené na poslrytovanie špecifcloých služieb iného typu; Podnik je oprávnený uróť,
že konkrétne číslo nemá charaKer účastníckeho čísla a z tohto dóvodu neumožniť jeho využívanie ako Zuýhodneného čísla.
Pripojením sa rozumie spósob pdstupu k sieti Podniku a službám Podniku. Pripojenie móže byť fixné (pevné) alebo mobilné,
priěom technologickou infraštruktúrou umožňujúcou pňpojenie do siete móže byť káblové pripojenie (napr. optické alebo
metalické), bunková rádiová sieť, rádiové pripojenie konkráneho koncového bodu (point-to.point) a pod., a rozhraním pripo-
jenia umožňujúcim prístup k sieťam a službám móže byt zakončenie káblového pripojenia, SlM karta alebo inak riešené rádi-
ové spojenie alebo iný techniclqý sp6sob umožňujúci prístup k sieťam a službám Podniku. Telefónnou linkou sa rozumie prí-
stup k telefónnej sieti, Korému bolo poskytovateíom verejnej teleíónnej služby pridelené telefónne ěíslo (zvyčajne je v rámci
jedného pripojenia poslrytovaná jedna telefónna linka, avšak v rámcijedného pripojenia možno poslqltovať aj viac telefónnych
liniek napr, v rámci služby FiberTel je možné poslqfiovať aj dve telefónne linky - každá s prideleným vlastným telefónnym
číslom - v rámci jedného pripo]enia; tiež prostredníctvom SlM kariet možno poslrytovať okrem hlasovej linky tiež faxovú
telefónnu linku). CŇ je iOenúfi(atór vo forme čísla prideleného Podnikom ÚeastniXovi, pod Korým je ÚeastniX vedený v systá
moch Podniku. Podnik m6že prideliť účastníkovi služieb vrýnimočne aj viac CN, pričom v takom pípade sa úkony, z ktoných je
jednoznačne zr{mé, že sa uzťahujú len na jedno z pridelených CN, týkajú len pripojení resp. teleíónnych liniek, ktoré sú
vedené pod príslušným CN a ostatné pripojenia resp. telefónne linky toho istého účastníka vedené pod iným CN zostávajú
úkonom nedotknuté.

s)
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2.1

Čl.ZPavaa povinnosti Podniku a Účastníka

Účastnit je povinný zaplatiť Podniku kúpnu cenu Zaňadenia vo vliške uvedenej v Čl. ,l bode 1,2 ako aj Poplatok vo rnf,ške uve.
denej v Čt, t oooe 1.5. Účastník je povinný zaplatiť kúpnu cenu a Poplatok na základe faktúry vystavenej Podnikom v lehote uve-
denej vo faktúre, inak do,15 dní odo dňa vystavenía faktúry. V prípade, že Podnik o to Učastníkapožiada, je tento.povinný
zaplátiť celú kúpnu cenu Zariadenia s DPH a / alebo Poplatok v hotovosti na predajnom mieste, na Korom s Podnikom Učastník
uzatvorí tento Dodatok, a to vo forme preddavku.

Účastník sa zavázqe, že počas doby viazanosti, ako je táto stanovená v bode 2.3 tohto článku, bude mať aktivovaný na SlM
karte tahý účastnícky program (resp. taký variant účastníckeho programu), u ktorého je výška mesačného poplatku (s DPH)
stanovená prinajmenšom na sumu

3,36 EUR alebo učastnicky program typu VPN
11)

(v prípade, že je v kolónke okrem sumy uvedený aj konkrétny účastnícky program alebo typ účastníckeho programut Účastník
neporuší svoje povinnosti, ak bude mať predmetný účastnícky program resp. účastnícky program daného typu aktivovaný na SlM
karte počas doby uvedenej v bode 2.3 tohto článku ani v prípade, že u/ška mesačného poplatku uvedeného úěastníckeho prog-
ramu bude nižšia ako suma uvedená v kolónke; pokial je v kolónke uvedený len konkrétny účastnícky program alebo viacero
účastníckych programov alebo typ alebo viac typov účastníckych programov bez sumy, Učastník je povinný mať na SlM karte
aktivovaný len nieKoryí z uvedených účastníckych programov alebo účastnícky program uvedeného typu, a to bez ohl'adu na
uýšku ich mesačných poplatkov) ateda že počas tejto doby nebude mat'na SlM karte aKivovaný (ani nepožiada o zmenu účast-
níckeho programu na) účastnícky program s nižším mesačným poplatkom, ako je uýška mesačného poplatku uvedená vyššie
v tejto vete (pri plnení tohto závázku sa berie do úvahy vtj,ška mesačného.poplatku pred uplatnením zliav, ktoré mu na základe
akejkofuek právnej skutočnosti poskytne Podnik). Za porušenie závázku Učastníka podta predchádzajúcej vety sa nepovažuje
prípad, keď výška mesačného poplatku účastníckeho programu (resp. variantu účastníckeho programu), Koný má Učastník na
SlM karte aktuálne aKivovaný, klesne počas platnosti Dodatku pod sumu uvedenú v predchádzajúcej vete v dósledku zníženia
cien Služieb alebo klesne počas platnosti Dodatku (resp. odo dňa nadobudnutia platnosti tohto Dodatku bola taKo stanovená)
pod sumu uvedenú v predchádzajúcej vete v dósledku zaradenia Učastníka do kategórie účastníkov toho istého účastníckeho
programu, pre ktoných je stanovená nižšia uýška mesačného poplatku toho istého účastníckeho programu (napr. z dóvodu množ-
stevných zliav a pod,). Aktivácia účastníckeho programu podl'a prvej vety tohto bodu na SlM karte alebo aspoň žiadosť o aktivá-
ciu takéhoto účastníckeho programu na SlM karte (v čl. 1 bode 1.1 Dodatku alebo inou formou na to stanovenou Podnikom)
a jeho následná skutočná aktivácia je podmienkou platnosti tohto Dodatku a teda a1 podmienkou na rznik nároku na kúpu
Zaiadenia za kúpnu cenu.

Účastník sa zavázuje, že po dobu

mesiacov odo dňa uzavretia tohto Dodatku (ďalej tiež "doba viazanosti")

a) zotwá v zmluvnom vzťahu s Podnikom podl'a Zmluvy v znení tohto Dodatku ako účastník Služieb poslqfiovaných mu Podni-
kom prostrednícfuom SlM karty, po celú túto dobu bude bez prerušenia tieto Služby využívať, a to v súlade s jeho závázkami
a zároveň nedoruěí Podniku uýpoveď, odstúpenie od zmluvy alebo iný úkon, Korého účelom je ukončenie Zmluvy a / alebo
Dodatku pred uplynutím doby viazanosti; za porušenie tejto povinnosti sa nepovažuje odstúpenie od zmluvy z dóvodov
stanovených zákonom č.35112011 Z. z. v platnom znení alebo z dóvodov stanovených pre odstúpenie od zmluvy iným plat-
ným právnym predpisom;

b) nepožiada o vypojenie zprevádzky, a|ebo o dočasnú deaktiváciu SlM karty (pokial'mu takáto povinnosť nevyplliva zoZmluvy,
pričom v takom prípade je povinný bez zbytočného odkladu pokračovať v užívaní Služieb prostredníctvom inej SlM kaňy,
ktorá nahradí vypojenú resp. deaktivovanú SlM kartu);

c) sa nedopustí takého konania, alebo, nedá svojím konaním žiaden takyi podnet a ani neumožní také konanie, na základe
ktorého by Podniku yzniklo právo odstúpiť od Zmluvy alebo právo vypovedať Zmluvu z dóvodov nesplnenia alebo porušenia
povinností zo strany Učastníka, ku Kory7m sa zaviazal v tomto Dodatku a / alebo v Zmluve, alebo na základe ktorého by bol
Podnik oprávnený mu v dobe viazanosti dočasne obmedziť alebo prerušiť poslqltovanie Služieb;

d) bude mať na SlM karte aKivovaný taký účastnícky program (resp. taký variant účastrríckeho programu), že nedójde k poru-
šeniu závázku Učastníka uvedeného v bode 2.2 tohto článku;

e) bude včas a riadne uhrádzat'cenu za Služby a iné svoje peňažné závázky voči Podniku a súčasne bude včas a riadne uhrá-
dzať Podniku iné platby, ktoré je povinný platiť Podniku, a to aj v prípade, ak sa nejedná o peňažné závázky voči Podniku,
avšak Učastník je povinný ich uhradiť Podniku a|ebo prostrednícfuom Podniku tretej osobe.

V prípade telefónnych čísel, Koré boli v rámci prenositel'nosti čísla prenesené k Podniku od iného podniku (ďalej len "prenesené
čísla") sa do doby viazanosti nezapočltava doba od nadobudnutia platnosti Dodatku až do prvej aKivácie SlM karty s prene.
seným číslom, čiže doba, po Koru SlM karta nebude v dósledku ešte nedokoněeného prenosu čísla aKívna; doba viazanosti tak
zaČne plynúť až prvou aKiváciou SlM karty po ukončení prenosu čísla. V prípade, ak Účastník uzatvoril tento Dodatok v rámci
reŽimu predaja na dialku, sa do doby viazanosti nezapočítava prrných 14 dní nasledujúcich po nadobudnutí platnosti Dodatku;
doba viazanosti tak začne plynúť až po uplynutí 14 dní nasledujúcich po nadobudnutí platnosti Dodatku. V trýchto prípadoch je
však Účastník povinný plniťsi povinnósti uVédené v č1.2,3 a), c) á e) po celú dobu pred začatím viazanosti 1oo-o oRa'náoobudnÚ-
tia platnosti Dodatku až do zaéatta plynutia doby viazanosti), ako aj po celú dobu viazanosti,

tJČastník si je vedomý, že Zariadenie je mu predávané za kúpnu cenu uvedenú v čl. 1 bode 1.2 Dodatku, Korej rnýška sa rovná
rozdielu medzi spotrebiteIskou (trhovou) cenou Zariadenia a v zmysle tohto Dodatku pos}qltnutou zlavou zo spotrebitetskej ceny,
len z toho dóvodu, že sa účastník zaviazal užívať služby poskytované mu prostredníctvom SlM karty v zmysle ustanovení tohio
Dodatku po dobu dohodnutú v tomto Dodatku, pričom nedodžanie tohto závázku (konkrétne závázkov uvedených v článku
2 v bode 2.2, 2.3 alebo 2.4) vzhťadom na qišku zl'avy zo spotrebiteťskej ceny Zanadenia, ako aj na prípadný obsaň Prílohy č. 1
Dodatku (pokiaí je súčasťou Dodatku takáto príloha), by spósobilo, že Podniku rrznikla škoda (minimálne v rozsahu zl'avy zo
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spotrebitel'skej ceny Zariadenia). V nadváznosti na ustanovenia predctrádzajúcej vety sa Strany dohodli, že Úč:astník je povinný
Podniku uhradiť nižšie v tomto bode uvedenú zmluvnú pokutu v prípade porušenia nižšie v tomto bode uvedených povinností
nasledovne:

a) ar Úč:astník počas doby viazanosti uvedenej v čl. 2 bode 2.3 Dodatku poruší svoju povinnosť včas a riadne uhradiť cenu za
SluŽby alebo povinnosť uhradiť včas a ňadne iný svoj peňažný závázok voči Podniku alebo povinnosť uhradiť včas a riadne
Podniku inú platbu, ktorú je povinný platiť Podniku (a to aj v prípade, ak sa nejedná o peňažný závázokvoči Podniku, avšak
Učastník je povinný ho uhradiť Podniku alebo prostredníctvom Podniku),

alebo
b) ak Účastník počas doby viazanosti uvedenej v článku 2 bode 2.3 Dodatku poruší svoju povinnosť zotrvať v zmluvnom yzťahu

s Podnikom podl'a Zmluvy v znení tohto Dodatku a po celú dobu viazanosti užívať bez prerušenia Služby prostredníctvom
SlM karty alebo Učastník poruší svoju povinnosť nedoručiť Podniku rnýpoveď, odstúpenie od zmluvy alebo iný úkon, ktorého
účelom je ukončenie platnosti Zmluvy a / alebo Dodatku pred uplynutím doby viazanosť (za porušenie tejto povinnosti sa
v súlade s ustanoveniami článku 2 bodu 2.3 písm. a) tohto Dodatku nepovažuje odstúpenie od zmluvy z dóvodov stanove-
ných zákonom č.351120'11 Z, z. v platnom znení alebo z dóvodov pre odstúpenie od zmluvy stanovených iným p|atným práv-
nym predpisom),

je Účastník povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo rnýške

49,00 EUR

Zmluvná pokuta (resp. v prípade, že sa vrl,ška zmluvnej pokuty počas doby viazanosti od určitého okamihu postupne znižuje, platí
toto ustanovenie pre zmluvnú pokutu, v jej výške, ako je táto stanovená pre obdobie pred Druhou časťou doby viazanosti) pred-
stavuje rozdiel medzi bežnou maloobchodnou (spotrebitelskou) cenou Zariadenia bez zl'avy z jeho spotrebitel§kej ceny s DPH
(uvedenou v článku 1 bode 1.2 v kolónke označenej číslom 5) a kúpnou cenou tj. kúpnou cenou s DPH, za ktoru Podnik predal
Zaňadenie Učastníkovi, (uvedenou v článku 1 bode 1.2 v kolónke označenej číslom 4).Právo na zmluvnú pokutu podl'a tohto
bodu r,rznikne Podniku samotným porušením povinnosti Účastníka, a to v okamihu porušenia povinnosti Účastníkom, pričom toto
právo nie je podmienené vykonaním žiadneho úkonu zo strany Podniku (napr. odstúpením od Zmluvy alebo prerušením či obme-
dzením poskytovania Služieb v prípade porušenia povinnosti podla bodu 2.3 písmena c) tohto článku).

ÚeastniX súhlasí s tým, že ak počas doby platnosti tohto Dodatku dójde na základe jeho žiadosti alebo z dóvodov jeho zavinenia
k dočasnej deaKivácii jemu pridelenej SlM karty a v dósledku toho k obmedzeniu alebo k prerušeniu poskytovania Služieb podťa
zmluvy o poskytovaní verejných služieb, že doba, po Koru nebude z hýchto dóvodov používať tieto Služby, sa mu nezapočíta do
doby viazanosti, Táto skutočnosť nezbavuje Učastníka jeho povinnosti zaplatiť Podniku za túto dobu cenu Služieb, pokial'mu táto
povinnosť v zmysle Zmluvy vznikne, ani povinnosti plniť svoje ávázky dohodnuté v písmenách a) a c) bodu 2.3 tohto článku.

Podnik je povinný splniť si všetky svoje povinnosti, Koré pre neho vyplývajú zo Zmluvy a tohto Dodatku, najmá (i) predať Účast-
níkovi Zariadenie za dohodnutú kúpnu cenu a previesť na Učastníka vlastnícke právo k Zariadeniu a odowdať mu ho za predpo-
kladu, že Účastník splní všetky podmienky potrebné pre wnik nároku na kúpu Zariadenia za kúpnu cenu v súlade s hýmto Dodat-
kom; (ii) poskytovať Učastníkovi Služby podl'a Zmluvy a tohto Dodatku.

V prípade porušenia nieKorej z povinností ÚeastniXa vypllivajúcich z ustanovení uvedených v bode 2.3 tohto článku, ktoré sú
vymenované v nasledujúcej vete tohto bodu, počas doby viazanosti je Učastník povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo
rnýške rovnajúcej sa výške zmluvnej pokuty dohodnutej v bode 2,5 tohto článku. Povinnosťami, s porušením ktoných je spojený
vznik práva Podniku voči Učastníkovi na uhradenie zmluvnej pokuty podl'a predchádzajúcej vety, sú:

a) Povinnosť Účastníka počas doby viazanosti nepožiadať o vypojenie z prevádzky, alebo o dočasnú deaKiváciu SlM karty
(pokiať mu takáto povinnosť nevyplýva zoZmluvy, pričom v takom prípade je povinný bez zbytočného odkladu pokračovať
v užívaní Služieb prostredníctvom inej SlM karty, ktorá nahradívypojenú resp. deaktivovanú SlM kartu);

b) Povinnosť Účastníka mať počas doby viazanosti na SlM karte (ktorel telefónne číslo je uvedené v záhlaví tohto,Dodatku) akti-
vovaný tahý účEstnícky program (resp. tahý variant účastníckeho programu), že nedójde k porušeniu závázku Učastníka uvq,
deného v bode 2.2 tohto článku;

c) Povinnosť Účastníka nedopustiť sa počas doby viazanosti takého konania, na základe ktorého by Podniku v súlade s usta-
noveniami platných právnych predpisov a i alebo Zmluvy rrzniklo právo odstúpiť od Zmluvy alebo právo vypovedať Zmluvu
z dóvodov nesplnenia alebo porušenia povinnosti zo strany Učastníka, ku Korej (povinnosti) sa zaviazal v tomto Dodatku
a/alebovZmluve;

d) Povinnosť Účastníka nedopustiť sa počas doby viazanosti takého konania, na základe ktorého by Podnik bol oprávnený' 
v súlade s ustanoveniami platných piávnych prédpisov a / alebo Zmluvy Účastníkovi počas doby viazanosti dočasne obme-
dziť alebo prerušiť poslqltovanie Služieb;

e) Povinnosť Účastníka neumožniť počas doby viazanosti tretej osobe také konanie, na základe ktorého by v prípade, že by tak
konal samotný Učastník, Podniku vzniklo právo odstúpiť od Zmluvy alebo právo vypovedať Zmluvu z dóvodov nesplnenia
alebo porušenia povinností zo strany Učastníka, ku Koným sazaviazal v tomto Dodatku a / alebo v Zmluve;

f) Povinnosť Účastníka neumožniť pýčas doby viazanosti tretej osobe také konanie, na základe ktorého by bol Podnik v prí-
pade, že by tak konal samotný Učastník, oprávnený v dobe viazanosti dočasne obmedziť alebo prerušiť poskytovanie
Služieb.

Úeastnit je zároveň povinný uhradiť Podniku náhradu škody, Korej rnýška presahuje rnýšku dohodnutej zmluvnej pokuty. Zmluvná
pokuta je splatná v lehote uvedenej vo vlizve na jej zaplatenie, inak v lehote 14 dní odo dňa doručenia vlZvy Podniku Učast-
níkovi.

čI. 3 Záverečné ustanovenia

Účastnít< vyhlasuje, že nemá žiadne finančn é závázky voči Podniku, ktoré v deň, keď bude podpisovat tento Dodatok, by boli po
lehote ich Šplatnósti. Úeastnit< poMdzuje, žeZmluva, ku ktorej sa uzatvára tento Dodatok, je platná. V prípade, že v súvislosti so
SlM kartou bol medzi Účastníkom a Podnikom uzavrehý iný dodatok v rámci niektorej ponukovej akcie Podniku, obsahom Korého
by bol predaj koncového telekomunikačného zariadenia za cenu so zl'avou alebo poskytnutie iného anýhodnenia Učastníkovi
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azávázoiúčastníka plniť podmienky poskytnutia zíavy a ďa|šie povinnosti Úč€stníka uvedené v predmetnom dodatku prostred-

níďvom SlM karty (ďalej tiež "Predchádzajúci dodatok") a tento Predchádzajúci dodatok je platný v deň, v Koný sa uzaviera
Dodatok, Strany sa dohodli, že Predchádzajúci dodatok zaniká okamihom uzavretia Dodatku,

g.2 Strany sa dohodli, že Podnik zabezpeéí dodanie Zariadenia na stranami dohodnutom mieste Účastníkovi (pokial' sa strany na
miesté dodania nedohodnú na Podnikom stanovenom mieste), ktoný je povinný splnenie tejto povinnosti potvrdiť svojim podpisom
(resp. podpisom oprávnenej osoby konajúcej za Učastníka).

3.3 Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť v deň, v ktorom ho podpíšu obe jeho strany, ak sa strany ďalej nedohodli na odložení
účinnosti nieKonj,ch ustanovení. Ak k jeho podpísaniu nedójde obidvomi stranami Dodatku v jeden deň, nadobudne platnosť
a účinnosť v deň, v Korom ho podpíše oprávnený zástupca Podniku až po Učastníkovi. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu
určitú, a to na dobu viazanosti uvedenú v čl. 2 DÓdatku. V prípade prenesených čísel, ako aj v prípade, ak Účastník uzatvoril
Dodatok v rámci režimu predaja na dial'ku, sa Dodatok uzafuára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia platnosti Dodatku až do
uplynutia viazanosti definovanej osobitne pre tieto prípady v čl. 2 Dodatku. V prípade prenesených čísel je až do momentu aktivá-
cie SlM karty odložená účinnosť §7ch ustanovení Dodatku, Koných vykonanie nie je možné bez toho, aby bola aKivovaná SlM
kaňa, a to v zmysle Podmienok prenositelnosti telefónneho čísla - Pňjímajúci podnik. Ak Učastník uzatvoril tento Dodatok v rámci
režimu predajaha diaťku, všetký ustanovenia Dodatku, ktoré špeciíikujú-osobitné zvrl,hodnenia poslqlované Účastníkovi, najmá
ustanovenia špecifikujúce začiatok poskytovania jednotlivtých osobitných zuýhodnení, nadobudnú účinnosť až uplynutím doby
14 dní po dni nadobudnutia platnosti Dodatku, čím móže dójsť k posunu momentu začiatku poskytovania jednoťivých osobitných
zrnýhodnení, Rozsah a charakter osobitných zrnlňodnení však ostáva nezmenený, V prípade, ak Učastník uzatvoril tento Dodatok
v iámci režimu predaja na diatku, neod-deliteíňou súěasťou Dodatku sú aj podmienky predaja na diatku a Účastník podpisom
Dodatku vyjadruje s nimi súhlas.

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že okamihom nadobudnutia platnosti Dodatku sa mení dohodnutá doba platnosti Zmluvy, pokial'táto
nebola uzavretá na dobu určitú, vo svojej časti týkajúcej sa SlM karty na dobu určitú zhodnú s dobou platnosti Dodatku, pričom
okamihom zániku Dodatku sa mení doba platnosti Zmluvy v časti ttl,kajúcej sa SlM karty na dobu neurčitú. Zánikom platnosti
Dodatku nie je dotknutá platnosť Zmluvy,

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť Dodatku skončí pred uplynutím doby, na Korú bol uzavrety v zmysle bodu 3.3 tohto
článku, zánikom platnosti Zmluvy alebo na základe dohody zmluvných strán. V prípade, že Učastník poruší svoje povinnosti
takým spósobom, že Podniku voči nemu vznikne právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podla ustanovení tohto Dodatku, zanikne
platnosť Dodatku okamihom uhradenia zmluvnej pokuty (v prípade úhrady bankovým prevodom okamihom pripísania celej sumy
zmluvnej pokuty na Podnikom určený účet). Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že obsahom Prílohy č. í je poskytnutie
zlavy alebo iného zv}ihodnenia Učastníkovi, okamihom porušenia povinnosti Učastníka tal§m spósobom, že Podniku voči nemu
vznikne právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podl'a ustanovení tohto Dodatku, zaniknú všetky práva Učastníka na poskytovanie
hj,chto zliav a l alebo iných zuýhodnení, pokial'nie je v ustanoveniach Prílohy č. 1 nj,slovne uvedené niečo iné.

3.6 Tento Dodatok je neoddelitefnou súčasťou Zmluvy. Dodatok sa vyhotovuje vo dvoch rovnopisoch, po jednom pre Účastníka
a Podnik.

3,7 Účastník svojím podpisom berie na vedomie, že v súvislosti s prijatím nového zákona č. 35112011 Z. z. boli k 1. 1. 2012 vydané
nové Všeobecné podmienky spoločnosti Orange Slovensko, a. s. na poskytovanie verejných elektronických komunikačných slu-
žieb cez pevné pripojenie.

3,8 Úeastnit< vyhlasuje,, že pred uzavretím tohto Dodatku bol podrobne oboznámený s právami, Koré z neho vyplývajú ako aj so všet-
laj,mi podmienkami a / alebo povinnosťami, Koré sa podra nehozaviazal splniť, a súčasne, že bol v plnom rozsahu upozornený
na príslušné dósledky, ak tieto podmienky a l alebo povinnosti nesplní alebo poruší.

3.9 Strany sa dohodli, že v prípade, že Účastník z akýchkofuek dóvodov stratí právo na užívanie účastníckeho programu (resp. jeho
variantu), ktoný má na SlM karte aktivovaný a zároveň včas nepožiada o aktiváciu iného účastníckeho programu,je Podnik opráv-
nený aKivovať mu na SlM karte iný účastnícky program, Koný splňa podmienky uvedené v čl. 2 bode 2.2. Ak Učastník požiada
o aktiváciu iného účastníckeho programu pred zmenou podl'a predchádzajúcej vety, nepovažuje sa tento úkon za vykonaný včas,
pokial' nebude z technichých, administratívnych alebo inýclr dóvodov Podnik schopný vykonať požadovanú zmenu vzhladom na
krátkosť času medzi doručením žiadosť a okamihom, v Korom má dójsť k zmene účastníckeho programu v dósledku straty práva
na poslqltovanie dotknutého účastníckeho programu.

3.10 zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak podnik pozastaví poslqÁovanie služieb podl'a zmluvy a tohto Dodatku, prípadne ak
Podnik odstúpi od Zmluvy a tohto Dodatku z dóvodov na strane Účastníka a následne Podnik na žiadosť Účastníka zruší účinky
odstúpenia od Zmluvy a tohto Dodatku prípadne začne znova poslrytovať pozastavené Služby, platia ustanovenia Zmluvy a tohto
Dodatku v plnom rozsahu tak, ako keby k pozastaveniu poskytovania Služieb prípadne k odstúpeniu od Zmluvy a tohto Dodatku
nebolo došlo.

3.11 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory z tejto zmluvy, alebo s ňou súvisiace, rozhodne v rozhodcovskom konaní pán
Mgr. Andrej Gundel, advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 7042,
a v prípade, že sa tento z akéhokolVek zákonného dóvodu rozhodcom nestane, tak pán JUDr. Bc. Maňin Kulhánek, PhD.,
advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 7M\ a v prípade, že sa tento
z akéhokofuek zákonného dóvodu rozhodcom nestane, tak pán JUDr. Marcel Máčai, advokát zapísaný v zozname advokátov
vedenom Slovenskrru advokátskou komorou pod č. reg, 6536. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že žaloba sa podáva rnýhradne na
adresu: Asociácia pre rozhodcovské konanie, sídlom v Bratislave, Ventúrska 14, PSC: 81 1 01. Odmena za rozhodcovské
konanie je splatná podaním žaloby a činí 5 % z hodnoty predmetu sporu, minimálne však 16,50 € (plus príslušná DPH). Rozhod-
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Brezno, dňa 23. 6.2017
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PRÍLOHA K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ
VEREJNÝCH SLUŽIEB _ SÚHLASY

č. zmluvy: 
^67ffi2a2

Dátum; 23.6.2a17

uzatvorená medzi

poskytovatel'ot,;-, verejných elektronických komunikačných s!užieb Orange Slovensko, a. s.
so sídlon Mel;.dova B, 821 0B Bratislava, tČo: 356 97 270, DlČ: 20 20 31 05 76, tČ opn: SK 20 20 31 05 78,
zapísaná v Cb hodnonl r;-gistriOkresného súdu Bratislava l, oddiel:Sa, vložka číslo 1142lB
(d'alej len "sp,.-:' .čnosť C.r,;,i:ge Slovensko")

A

účastníkom i.:alej len i,,castník" alebo "Účastník";:

1) V prípadc, .,.., Účastn;:: v Zmluve v časti Predmet zr,|u,,y pre jednotlivé ieleionne čísla súhlasilso zverejne-
ním svojici. .,sobnýc.r _:'ajov v telefónnom zozname, Učasiník §7mto urč,|.-. /,--,, telefónnom zazname majú
byt' zvere, , té jehc _,,:.:.;e v nasledovnom rozsahu:

M Telefó ,,,,. číslo, titr.]] meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchorlné meno, prípadne názov,
ak ide , ,rzickú oscbu podnikatefa alebo právnickú osobu.

! Telefó* číslo, ,,; Teno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, prípadne názov,
ak ioe,-, , zickú cj|l9u podnikateřa alebo právnickú osr.lb-:, adresa.

2) Ďalej Úča;rl,ík oznz,rčenítn položky "Súhlas udel'ujem" súhlasí s poskytrrutí|1,, Jeho osobných údajov v ro7,
sahu: m.,,, priezvirl,t.i titul, adresa, telefónne číslo a aJresa elektronickej pošiy, ako aj údajov uvedených
v predchi,-,ajúcorn or_Je, ak ich účastnik poskytol, tre,,,n;tranám pre i]r,l! ..-slelania komerčných ponúk
produkir_,,iužieb :l.,..'1strán Účastníkovi.

ú Súhlas ude[ujem tz súhlas odmietam

3) Učastník . račenin r liožky "Súhlas udel'ujem" súhlasí. aby spoločnost' Orairle pouŽívala a spracúvala
lokalizačr:. ,daje o.::,,:ujúce geografickú polohu konc:,.vých zariadení Učastnika za účelom poskytovania
služieb s,,-.lanou ",-,lnotou poskytovaných zo strany spoločnosti Orange alebo tretích strán najmá, ale
nielen rra ,,,:;telanie rtitlamných správ prostredníctvom slektronickej poš'.}.

ú Súhlas udelujem E Súhlas oflrtlint2rp

4) Súhlasy , .eF:é,Jy,,,,,; sa udel'ujú na dobu trvania zmluvných vďahov UčastníXa so spoločnost'ou Orange' 
a obdo'br- , :oku pč ;,.;rrčeni poštednérro zmluvného vzťallu. Účastník nnóže vyÉšieuvedené súhlasy kedy-
kolVek ol.:'at'. PoL,,-l.,,,ie Účastníka o spracúvaní osol-;ných údajov, o spósobe odvolania týchto súhlasu,

padne ila ťr,b strán' * li:,ivaiV,oEilt§€-§k.

g7 6 33 Poniky
oÉ}ga §b!EÉló. a. §.
lrffi&w 8 5t1 0a Bdisbýé is€íBka ío+r*|.. -
Td,: 0áO§s05905 ía* +421 " 151 58§l.W.€q : rl
Ěoi 356 97 2}o. Dtc: 2n 2i _ j ?g, lČ DĚÉ !, l, , . , úsra
sisd v §bdoů}M rcnll,r 'r@náhq *]*l r al . i, e l. dÉl] §a, v!o**a č§b 

'í€]ts

. , si§
]'' i,l §,

,,,]: 1:

luzana ret'ková
spoločnosi' Oranc;

dátr,im, eeč,;llKá, podpis

lillil|fiirlilti;i

a. s.

J j.t,,b,*

pňezvisko a nieno / oirchodné meno Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

Účastnícke :í.lo 0037628385

Adresa Dolná ulica 370, Poniky,97633, SR

Rodné čislo ]O 31604510

tČ opH l otl-:

Štatutárny ].1,, Jpca / Sij]-tcmocnená
osoba (Mens lriezvis'rc} lng. Peter Matula , lng. Juraj Piar

1l1

l'ldpis a ne:tatka účastníka
Obeený pcúnlk k*tt1,o spď, s r,o,

ljoluá ulica 37ů




