
Číslo zmluvy: A11082618 Počet SlM kariet na zmluvu: 2
Názov predajného miesta: SATMO s.r.o. Kód: lD078DSP06

Meno a priezvisko predajcu: Pet'ková Zuzana Telefón: 0905905905
Poznámka: ZA nova akt MBB NORMA 2610

Dátum: 29.6.?017

Zmluva o poskytovaní verejných služieb
uzavretá podl'a § 44 zákona č, 35'll201 1 Z. z. o elektroniclny'ch komunikáciách medzi

spoločnosťou Orange Slovensko, a. s.
sc sídlom Metodová 8, 821 0B Bratislava, lČo: 356 97 270, DlČ: 2a 20 3105 78, tČ opH: sK 20 20 31 05 78,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka číslo 1142lB
(d'alej len "spoločnosť Orange")

a

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

') lČ DPH vyplní účastník, ak m_u lČ DPH bolo pridelené, DlČ vyplní účastnik,
azároveň mu bolo pridelené DlČ.

Prilohy:

ak mu nebolo pridelené lČ DPH

Dokumenty k nahliadnutiu:

Predmei zmluvy:

Čisto úěastníka: 0037628385
[lllf,lilulf;lllil
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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):
Dolná ulica 370, Poniky,97633 Ponlky

Telefónne číslo (aj s predvol'bou): Fax (aj s predvol'bou):

E-mail: lná uzatvorená zmluva s Orange Slovensko, a. s.?
áno

Číslo a platnost' OP / pasu: štátne občianstvo:
sR

Rodné číslo / lČO:
316045í0

lč DpH / Dlč-:
sK2020454832

Spósob platby:
prikaz na úhradu

Štatutárny zástupca:
lng, Peter Matula, lng. Juraj Piar

Rodné číslo: Číslo a platnost'OP / pasu / preukazu p. na pobyt:

Kontaktná osoba pre komunikáciu a zasielanie lD kódu / hesiel v SMS / MMS (Meno, priezvisko, telefón):

Adriana Piarová, 0907825072

Telefonné číslo 0918995326

Čisto sttul *arty 8942101 160005í3E339

Účastnícty progmm Mobilný internet Mini

Služby cLlP,,
Pridelená SlM karta (Priezvisko / meno) Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

Typ telefónu

Žiadam o neanereinenie telefónneho
čísla v zozname úča§tníkov

ano
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Pridelená SlM karta (Priezvisko / meno)

Žiadam o nezverejnenie telefónneho
čísla v zozname účastníkov

Účastník označením položky "Súhlas udel'u.jem" súhlasí s trým, aby spoločnost' Orange a ňou písomne poverení sprostredkovatelia
spracúvali jeho osobné údaje v rozsahu: pridelené telefónne číslo (príp. SN), meno, priezvisko, titul, adresa, fakturafuá adresa,
označenie poskytovaných služieb, údaje o využívaní, spotrebe a fakturácii služieb, vrátane prevádzkouých údajov, na marketingové
účely, najmá pre úcely uývoja nových služieb, vráane služieb s pridanou hodnotou a ich uvedenia na trh ako aj pre vypracovanie indi-
viOuátnyirr ponúk nouýcň tovarov á služieb spoločnosti Orange. Tento súhlas sa udetuje.na dobu trvania zmluvňýcn rzt'ahov Účastníka
so spoločnostbu Orange a obdobie 1 roku po ukončení posledného zmluvného vzt'ahu. Učastník móže svoj súhlas kedykolVek odvolat'.
Poučenie Učastníka o spracúvaní osobných údajov, o spósobe odvolania tohto súhlasu, ako aj ďalšie súvisiace informácie sú uvedené
v príslušných ustanoveniach Všeobecných podmienok, prípadne na web stránke www.orange.sk.

tr Súhlas udetujem M Súh|as odmietam

1. Pofurdzujem prevzatie SlM kaňet podl'a Zmluvy v počte 2 ks,

2. Sprístupnenie Služieb Účastníkovi vykoná Spoločnosť Orange aktivovaním pridelenej SlM kaňy. / SlM kariet v Sieti bez zbytočného
odkladu po uzatvorení Zmluvy a po uhradení aKivačného poplatku podta platného Cenníka Učastníkom, spravidla do 24 hodín.
Účastnir uhradí aktivačný poplatok v cene podla Cenníka, pokial'medzi Učastníkom 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 toho, či sú používané v rámci predplatených minút alebo iných jednotiek alebo nad ich rámec. Tariíikácia
je realizoúaná v miňútach, sekundách alebo v iných jednotkách v zmysle informácií uvedených v Cenníku. V Cenníku sú uvedené
á1, 6a"le o bezplatných slŮzuacn a o službách, záXt6re sa nepožaduje zvláštna úhrada, UOáj, ako si Úeastník móževyžiadať infor-
macie 

-o 
aktuálnych-cenách služieb spoločnosti Orange a prípadných zl:avách z trýchto cien, a rnýška šervisnÝc|t ooplatkov, ak také

orange účtuje, 
-Cenu 

lných služeb, tj. služieb poskýtovaných tretími stranami prostrednícfuom spoločnosti.Orange, urČujú tretie

straný vo svÓlictr cenníkóch. Zvýhodnéné ceny alebo iné beneŤity poskytované na základe dodatku uzatvoreného k zmluve o PoskY-
tovaní verejných služieb sú uvedené v takomto dodatku.

4, Spósob fakturácie:

E Elektronická forma
podrobnosti nýkajúce sa elektronickej formy íaKúry (napr, e-mailová adresa pre doruČovanie faktúry) s_Ú uvedené v osobitnom

dokumente. Súhiasím s poskytovaáím elóktronickej íaktúry v zmysle Podmienok poskytovania sluŽby elektronická faktúra

zverejnených na www.orange. sk.

M Papierová forma

5. Zúčtovacie obdobie priraďuje spoločnosť orange každému Účastníkovi, pričom jeho diŽka nepresiahne tridsatjedenza sebou idÚ-- 
cich kalendámych oiri. z,ieiovácie obdobie priádené Účastníkovi začne plynúť.od dáLumu vykonania prvého odpoČtu poskytova-

ných Služieb a skončí sa uplynutím úcastnikovi prideleného zúčtovacieho obdobia, ZÚČtovacie obdobie Priradené konkrétnemu

Úa;t"iň*-SňoiojnÓ"t* oráng" platí po celé Óboouie platnosti {mluvy, 153že spoločnosť Orange jednostranne stanovÍ inak.

Spoločnosť oiange po skončení-zúŮtovaČierro obdobia priradeného Účastníkovi (v p_rípade, ak vykonávYÚČtovanie PoČas zúČtova-

ói'áno obdobia pla-tia'ustanovenia tohto bodu primerane'aj pre toto vyúčtovanie, ktoré sa vYkoná inokedY ako Po skonČení zÚČtova-

cieho obdobial'uvnátóui uyixJuá"ioóruo atáno fanúru,-ak povinnósť vyhotoviť ía§úry \ťp|íva z prísluŠných PrávnYch PredPisov,
(ďalej vyúčtová"íoóŘiáo á,t xtor" spolu len ako "faKúrai'), ktbrou.vyúčtuje ceny poskytnutých Služieb Počas zúČtovacieho obdobia

vrátaire'súm =apntánýcrr 
Úcastníkoirr ako zábezpeka alebo preddavok ná cenu za poskytnuté sluŽbY, SPoloČnoď Orange_je oPráv-

nená okrem alebo naÉriesto pravidelného vyúčtovania cien kedykotvek počas zúčtovacieho obdobia vYkonat'vYÚČtovanie Časti cenY

áĚuá a cebj ceny §"iĚý áEoó lných služíeb poskytnutých Učastníkovi alebo ním požadovanýc1,3]9?9yl911ťtedykolVek počas

zúčtovacieho obaon-ia výiietovanie'preddavku na cénu §užby alebo lných.služieb poskytnutých UČastnikovi alebo ním PoŽadova-
ných. Cenu služny Roaáriňg, ŘÓru'i technických príčin nebób možné-vyúětovať po skončenízúčtovacieho obdobia Priradeného
ú'Ě;iňř;;, w,iří"i" §p"Ňi.,oii óong" aooátoeňe, spravidla do troch mesiacov od posledného dňa zúčtovacieho obdobia Prira-

;#r;'G"ti;Ň,;Řá.,, služba Rloaming bola poikytnutá, účastník a spoločnosť Orange. sa m^.žu dohodnúť na doruČPvaní

elekťonickeito1my iánrirY á eieraánlcr<"jformě doruŮovaňia tatttry, pričom tálo dohoda nemusí maťpísomnú fopu- }/ PríPade, Že

Šl'ďeŽ"ř.iř" .póroÉňóšt orange oonoáti na doručovaní.elektron'rck-ejjormy faktúry a elektronickej.form9 doru_čovenia faktÚry, sa

elektronická taxtura ĎÓvázuje zápreolozenú a doručenú Účastníkovi, áx oolá odosláná na (i) na poslednú emailovú adresu urČenú

Úá;1níkil pi"-ooiieouáÉ étet<tronict<e; fa\tú' a ak taká nie je_zahj,chkoNek dóvodov.k dispozíci! (ii)nlRoslednÚ.známu emai-

lovú adresu oznámenú spoločnosti oranle účaitníkom ateno (iii; íormou internetovej.|i|ky 99z SMS, MMS alebo iným elektronic-

kým spósobo, n"-i"T"řán* eÉró Úeásiniká, po zadaní.ktorej'na internete bude Účastníkovi sprístupnená faKÚra. E-mailová

adresa a telefónne číslo sa popri adrese na doručovanie písomnbstí stanovenej v Zmluve PovaŽuje za adresu Pre zasielanie faktúr

a písomnostíu,.vši" Ýsáo'ňebnýcrr podmienok. V prípade, že sa tak spoločnoŠť oran_ge dohodne s treťou osobou, kt"li ??:!{Yl:
ú5á.in'i'xoJ''.""l"i"zuý 

"ráoo 
í,Ňů, je spoločnósť orange oprávnená na svojej fa_ktúre. účtovať tiež cenu, ktorú je UČastnik

ňŇňiiy pratirtaŘémuto tretiernu subjektu, pribom v takom prilade je Účastnik poviňný platiť dolkly!ú,"_T: iI,ť.::*: |l"j[?!li?:
iro, siótoenosti orange a vyúčlovahie tejio ceny na faktúre vystavenej spoločnostbu Orange a doruČenej Uěastnikovl sa PoVazUJe
za oznámenie tejto skutočnosti Učastníkovi.

Číslo účastníka: 0037628385
llillll|llillllllllil
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Predmet

Telefonné číslo 09í8995040

Čisto stu t<arty 8942101 t60005t38289

Účastnícky program Mobilný intemet Mini

Služby cLlP,,
Obecný podnik lesov,

Typ telefónu

ano



7.

§poločnosť Orange je oprávnená v prípadoch, ked' to umožňuje zákon, pre mobilný telefón alebo iné Zariadenie, ktoré od nej
Učastník získa (kúpou, nájmom, qipožičkou alebo na základe iného právneho titulu) technicky obmedziť možnosť jeho využívania
v inej sieti, ako je Siet' spoločnosti Orange (žv. blokovanie Zariadenia na siet'/ SlM-lock) počas doby stanovenej v Pokynoch
spoločnosti Orange. Učastník je oprávnený požiadať o odblokovanie Zariadenia pre použitie v inej sieti, ako je Siet' spoločnosti
Orange až po uplynutí stanovenej doby, a to prostredníctvom predajnej siete spoločnosti Orange. Učastník prehlasuje, že sa obo-
známil s hore uvedenými skutočnost'ami, a s ich vedomím. kupuje Zariadenie do svojho vlastníctva alebo nadobúda Zariadenie do
svojej dispozičnej sféry na základe iného právneho titulu. Učastníkovi nevznikajú z hore uvedených dóvodov žiadne právne nároky
voči spoločnosti Orange, najmá mu nevzniká: (a) právo reklamovať vyššie uvedené skutočnosti na zakúpenom tovare (b) právo
požadovať z hore uvedených dóvodov zl'avu z kúpnej ceny, nájomného alebo inej odplaty za Zariadenia (c), právo z hore uve-
dených dóvodov odstúpiť od kúpnej, nájomnej alebo inej príslušnej zmluvy týkajúcej sa Zariadenia (požadovať vrátenie celej kúpnej
ceny zaplatenqzaZariadenie), alebo akékolVek iné právne nároky. Učastník zároveň berie na vedomie, že v prípade, ak bude
zari'aOeňie odbÍokované ÚčastiriXom pred uplynutím doby jeho bloŘovania podl'a tohto článku a mimo predajnej siete spoločnosti
Orange, považuje sa takéto konanie za neodborný zásah do Zariadenia v rozpore s týmto článkom, ktorého následkom móŽe byt
vznik vady na Zariadení, za ktoru spoločnosť Orange nebude niest'žiadnu zodpovednost'.

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 Zmluve dodatok, ktoný tvorí jej neoddelitel'nú súčast', tento móže obsahovať mini-
málne podmienky používania Služby (napr. dobu viazanosti, povinnost' po celú dobu platnosti dodatku k Zmluve mať aktivovaný
určitý konkrétny variant účastníckeho programu alebo účastnícky program s mesačným poplatkom, ktory neklesne pod určitú výšku,
atd,.),

Neoddelitel'nou súčast'ou zmluvy o poslg/tovaní 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"), Cenník 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 spoločnosť Orange Slovensko, a. s,

Spoločnost'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 poskytovatel' roamingu (d'alej tiež 'APR'), ktoryi so spoloč-
nosťou Orange uzavrel zmluvu o vel'koobchodnom prístupe k roamingu a zároveň by na aáklade tejto zmluvy už začal poskytovat'
zákazníkom prístup k regulovaným hlasovým, SMS a dátouým roamingovrj,m službám, Učastník mal právo na poskytovanie uve-
dených roamingových služieb týmto APR, a to prostredníctvom SlM karly, ktorá mu bola pridelená spoloČnosťou Orange,_ a na
území členskýc-tr siatov EurópsÍ<ej únie dohodnútých v zmluve o poskytoúaní roamingu 1O'átej tieZ "Zmluva o AR") 6edii Účast-
níkom a APR. Podmienkou je aktjvovaná služba Roaming spoločnosti Orange na príslušnej SlM karle Učastníka, skutočnosť, Že
účastníkovi nebolo spoločnoit'ou Orange prerušené poskfrovanie služby Roaming na príslušhej SlM karle, Účastník uzavrel s APR
Zmluvu o AR v súvislosti s príslušnou SlM kartou a skutočnosť, že Učastník služby poskytované mu príslušnou SlM kartou využlv9
v sieťach, ktoré sú predmetom zmluvy o AR s APR. Účastník by bol v prípade podl'a prvej vety tohto bodu oprávnený prejst'k APR
bezplatne a v ktoromkolVek momentá, pokial'sú splnené vyššie uvedené'podmienky.'V piipade uzavretia Zmluvy AŘ medzi Účasr
níkom a APR sa uskutoční prechod k APR do troch pracovných dní nasledujúcich po uplynutí dňa, počas ktorého bola uzavretá
Zmluva AR. V prípade, ak Ůčastníkovi prestane byt' poskytovaná služba Roaming spoločnost'ou Orange (vrátane preruŠenia jej

poskytovania), Zmluva AR bez d'alšieho zanikne. V prípade, že Učastník prenesie číslo, v súvislosti s ktonim mu poskytuje APR
ioamingové služby, k inému operátorovi, tento iný operátor nie je_povinný podporovat'roamingové služby poskytované konklétnym
ApR. Účastník súolim podpisom tohto zmluvného dokumentu r,nj,slovne potvrdzuje, že bol informovaný o možnosti zvolit'si alter-

natívneho poskytoúatelb roamingu a teda o možnosti zvolit'si oddelené roamingové služby poskytované alternatívnymi poskytova-
tel'mi roamingu.

podpisom tohto zmluvného dokumentu účastník súčasne potvrdzuje, že pred vol'bou eurotarify alebo osobitnej roamingovej tarify
obd[al úplné informácie o platných roamingových poplatkoch, najmá o hovorovej eurotarife a SMS eurotarife. Vždy aktuálnu infor-

máciu o všetkých platných roamingových 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. Andrej Gundel, advokát zapísaňý v zózname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod 
_Č. 

reg. 7042,

a ř prípade, že sa tento z akéhokolVek zákonného dóvodu rozhodcom nestane, tak pán JUDr. Bc. Martin Kulhánek, PhD., advokát
zapisaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 7045, a v prípade, že sa tento z akéhokol'-
vek zákbnného dóvodu 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, že žaloba sa podáva uýhr9!1e na adresu: Aso-
ciácia pre rozhodcovské konanie, sídlom v Bratislave, Ventúrska 14, PSČ: 811 01. Odmena za rozhodcovské konanie je splatná
podanim žaloby a činí 5 % z hodnoty predmetu sporu, minimálne však 16,50 € (plus príslušná DPH). Rozhodcovské konanie.mÓŽe
byt'vlituene píŠomné a rozhodnutie-nemusí obsahovat'odóvodnenie, rozhodca však móže v prípade potreby Ústne pojednávanie

náriaóit. Zmluvné strany výslovne žiadajú o doručovanie na poštovú alebo e-mailové adresy uvedené v lejlo zmltye7

tr Nesúhlasím s : ěřř;na

Zuzana
o, a. S.

9,

10.

11.

Čjsto účastníka: 0037628385
lllllilllllilllllltlil
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Podpis a pečiatka

3/3

spoloČnost' orange
, podpis

i!:é.i.-, ,

dátum,



PRÍLOHA K ZMLUVE O POSIryTOVANÍ
vEREJNÝCH SLužlEB _ súnnsy

č, zmluvy: A11082618

Dátum: 28.6.2017
uzatvorená medzi

poskytovateťom verejných elektronických ko_munikačných služieb Orange Slovensko, a. s.
so sídlom Metodova 8, B21 08 Bratislava, lČo: 356 97 270, DlČ: 2a20 31 05 78, lČ opH: sK 20 20 31 05 78,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka číslo 1142lB
(d'alej len "spoločnosť Orange Slovensko")

a

účastníkom (ďalej len "účastník" alebo "Účastník"):

'1) V prípade, ak Učastník v Zmluve v časti Predmet zmluvy pre jednotlivé telefónne čísla súhlasilso zverejne-
ním svojich osobných údajov v telefónnom zozname, Učastník §imto určuje, že v telefónnom zozname majú
byť zverejnené jeho údaje v nasledovnom rozsahu:
M Telefónne číslo, titul meno a priezvisko, ak ide o íyzickú osobu, alebo obchodné meno, prípadne názov,

ak ide o fyzickú osobu podnikateťa alebo právnickú osobu.
D Telefónne číslo, titul meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, prípadne názov,

ak ide o fyzickú osobu podnikatel'a alebo právnickú osobu, adresa.

2) Ďabj Účastník označením položky "Súhlas udelujem" súhlasí s poskytnutím jeho osobných údajov v roz-
sahu: meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, ako aj údajov uvedených
v predchádzajúcom bode, ak ich účastník poskytol, tretím stranám pre úěely zasielania komeróných ponúk
produktov a služieb tretích strán Účrastníkovi.

D Súhlas udel'ujem M súhlas odmietam

3) Účastník označením položky "Súhlas udel'ujem" súhlasí, aby spoločnost'Orange používala a spracúvala
lokalizačné údaje označujúce geografickú polohu koncových zariadení Učastníka za účelom poskytovania
služieb s pňdanou hodnotou poslqrtovaných zo strany spoločnosti Orange alebo tretích strán najmá, ale
nielen na zasielanie reklamných správ prostredníctvom elektronickej pošty.

tr Súhlas udelulem M súhlas odmietam

4) Súhlasy uvedené vyššie sa udetujú na dobu trvania zmluvných vá'ahov Účastníka so spoločnost'ou Orange' 
a obdo-bie 1 roku po ukončeni postedného zmluvného vzťahu. Účastník móže vyššieuvedené súhlasy kedy-
kolVek odvolat'. Poučenie Účastníka o spracúvaní osobných údajov, o spósobe odvolania §ichto súhlasu,
ako aj d'alšie súvisiace informácie sú uvedené v príslušných ustanoveniach Všeobecných podmienok, prí-
padne na web stránke www.orange.sk.
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spoločnost' Orange Slovenďko,
dátum. pečiatka, podpis

illllllilfllIllilil

priezvisko a meno / obchodné meno Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

účastnícke číslo 0037628385

Adresa Dolná ulica 370, Poniky,97633, SR
Rodné čislo / lČO 31604510

lč DPH / Dlč sK2020454832

Štatutámy zástupca / Splnomocnená
osoba (Meno, priezvisko) lng. Peter Matula, lng. Juraj Piar
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