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Poznámka Prevod - Akcia
Počet SIM kariet na zmluvu 1

Kód predajného miesta ID180GPB01

Telefón 0905 453 453

Meno a priezvisko predajcu Nevln Marián1
Názov pradajného miesta NBM s .r .o

Zmluva o pripojení
uzavretá podra §43, zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách medzí
spoločnosťou Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, ICO: 35 69 72 70,
DPH: 51<2020310578
zapi sa ná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B

rc

a účastnlkom

Právnická osoba

Obchodne meno (alebo priezvisko a meno) Mesto Zlaté Moravce
Cislo 2

Ulica 1.Mája

Mesto. obec Zlaté Moravce
PSC 95301

Státna prlslu!nost

Poäta Zlaté Moravce 1

Telefón (aj s predvotbou)

E-mail _

Fax (aj s pradvolbou)

OP

ICOIRodné člslo 00308676

Platný do

IC DPH/OIC•

'IC DPH vyplni účaslnflc, ak mu IC DPH bolo ptldelené, OIC ")'Plni lltaalllflc, ak mu nebolo ptldelaMIC DPH a úrove~ mu bolo pridelen<! OIC

Adresa zasielania plsomnostl, vyúčtovanl a upomienok (len ak je Iná ako &dresa sfdla l bydliska účastnfka)
Mesto. obec
PSC

Clslo

Ulica

Mate uzatvorenú Inú zmluvu so spoločnostou Orange Slovensko, a s.? áno

Poäta

Spôsob platby

Statutárny zástupca
Priezvisko l meno Lednár Peter lnQ.

Prlkaz na ú hradu

Splnomocnená osoba l zákonný zástupca
Priezvisko/meno
OP/Pas
Cudzinec
Pas

Platný do

Rodnéčlslo

Stát

Platný do

C preuk. · povolenie na pobyt pre cudzinca

Platný do

Kontaktná osoba pre komunikáciu s Úsekom slldleb zákaznlkom
Priezvisko/meno/telefón Lednár Peter Ing.

Prllohy

----------------------------------------~~

Dokumenty k nahliadnutiu

Clslo účastnfka

0 00 4 538 2 94

---
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Poznámka

Kód predajného miesta ID180GPB01

Prevod - Akcia

Zmluva o pripojení
Informácie o poskytovaných službách

Predmet zmluvy
Telefónne člslo

0905659143

Účastnlcky program

Čl s lo SI M karty

Volania do všetkých sieti 200

89421 01 110024185340

+ Víkend

Sluiby CUP, , Roaming - bez blok ovania prichádzajúcich hovorov v roamingu,

Pridelená SIM karta
Priezvisko l meno l iné

Typ telefónu
Mesto Z laté M o ravce

Žiadny

1.1adam o nezverejnenie telefónneho člsla v zozname účastnikov.

Potvrdzujem prevzatie SIM kariet podTa Zmluvy v počte

1 ks.

áno

O

Ten10 aúhlas odmoelam

Strany sa dohodli, te okamihom nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy sa meni znenie Zmluvy ako celku (pričom strany sú sl vedomé, te v zmysle ustanoveni Zmluvy všetky
:zmluvy o pripojeni, ktorých súčasťou sú VP, predstavujú časU tej Istej :zmluvy o pripojeni medzi Účastnlkom a Podnikom, t.j. tvoria časf Zmluvy), a to tak, te všetky
spory, ktoré medzi stranami vzniknú zo VZájomných :zmluvných vzťahov existujúcich ako aj :zo :zmlúv uzavretých medzi nimi v budúcnosti (to zn. všetky :zmluvné vzťahy
vzniknuté na základe Zmluvy (zmlúv o pripojeni) a k nej (k nim) vyhotovených dodatkov) a spory s nimi súvisiace (vrátane sporov o platnosť, výklad a :zánik takejto Zmluvy
(zmlúv o pripojeni)), sa rozhodnú v rozhodcovskom konani pred stálym rozhodcovským súdom, ktorý bude vybraný žalobcom :zo zoznamu stálych rozhodcovských súdov
vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Týmto nie je dotknuté právo žalobcu obrátiť sa s návrhom na :začatie konania na prislušný všeobecný súd
Slovenskej republiky podra zákona č. 9911963 Zb. Občiansky súdny poriadok v zneni neskor§lch predpisov. Strany sa dohodli, te ukončenie platnosti Zmluvy alebo
dodatku k nej sa netýka ustanoveni tohto bodu, ktoré budú trvať aj po ukončeni platnosti Zmluvy alebo dodatku k nej.

20.04.2011

r

Clslo účastnlka:

000453829 4
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čísla

Dohoda o prevode telefónneho
uzavretá medzi nasledovnými stranami

Odstupujúci účastnfk

Meno a priezvisko
/názov/obchodné meno:

Správa športových zariadeni

Trvalý pobyt/sldlo/miesto
podnikania:

Továrenská 46, 953 01 Zlaté Moravce 1

RC/ICO a IC DPH/OIC (pokiaf
bolo pridelené) účastn l ka :

37869639

·-

Priezvisko, meno podpisujúcej
osoby:
Clslo OP podpisujúcej osoby:
Telefónne člslo:

·-

f.

oNá-~-1-va-n----------------------------------~~~---l
05659143

Clslo SIM karty

11 10024185340

Crslo účastnlka:

0077804060

Pnstupujúcl

l

------------------------------------------~

účastnlk

Meno a priezvisko
/názov/obchodné meno:

Mesto Zlaté Moravce

Trvalý pobyt/sldlo/miesto
podnikania:

1.Mája 2, Zlaté Moravce, Zlaté Moravce 1, 95301

RC/ICO a IC DPH/OIC (pokiaf
bolo pridelené) účastn lka :

00308676

Crslo OP podpisujúcej osoby:
Crslo zmluvy:

A5620538

Poskytovater elektronických komunikačných služieb (ďa lej len .Poskytovatel"):
Orange Slovensko, a. s. so sfdlom Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, ICO 35 697 270, OIC 2020310578, ICDPH SK202031 0578, zapfsaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, v oddieli: Sa, vo vložke : 114218
1 OdstupujUc:l Utastnllt u týmlo podtnlenečne dohodol l Pocl<ylovalelom .,. ukontenl platnosti Zmluvy o pnpoj41111• .,. ú klade klo<ej bola Odsi14>U)Uoemu UtastnlkcM pndeleN
vyUteUYeden4 Sl'-4 karta a lelelóme elslo (dalej len .,Zmluva") v rozsahu, v ktorom sa Zmluva lYka SIM karty a l.elefónneho Clat. uveden)'c/1 v Uhlavf l.e)lo Dohody o pre'iOCiol
l.elefónneho člllla (dalej len .Oolloda") Plalnoaf Zmluvy v rw.sahu. v klorom u ukoneuje. zarukne v deň ptevodu, ktorý je dohodnulý v bode 1O. l8Jio Dohody (dalej len .Dell
prevodu"). ~,. platnosti Zmluvy vtak nastane len za podmienky. t e u n.jnesi<Or ku O"u prevodu uoku1ottlle ej ostatn6 Pf*vne úkony, klcri spolu tvona prevod telefónneho eJ sla
(odkladacie podmienke) Prevodom l.elelónneho č/ala (delej len .Prevod") u rozumoe súbor Okonov, výaledkom ktorých bude l.eký právny 11.ev, t e zanikne platnosr Zm~ vo
~ roZAhu a ú~ nadobudne plalnOSI' a úelnno.f nová zmluva o pn~nl na poakytoYanle elektronid<ý<:h komunilulm)'c/1 alužieb, ktorej atrenaml budu
PockyiOYalllla Pns1upl.ltúco Utastnfk (dalej len .Nová zmluva1, a ktorej predmetom bude poakyiOYanoe elektronídcých komunikačn)'cllllutieb Pri&t14>U)Ikemu lleastnfkovi
proatrednlctvom SIM kalty a prideleným vyU..uvedeným telefónnym elalom, obdobn)'clllým, ' " ' bol ~n6 Odstupujúcemu Utastnfkovi, poi<JaT ich v tom ease PoekytoYatel
ponúka spolrebílelom, inak podla dohody PockyiOYatela a PnstuPUJUceho účastnlka. V pripacle, ak u Prevod neuskllločnf ku ~u prevodu, ljlo Oolloda sa povaluje za neplatnú
a neúeinnu v d6sledku eono platnost Zmluvy pokraeu_,a dalej bel zmeny

2 Odslupujúa účastnlk u zavlzt.te
a ulvad( ku Dňu prevodu vtalky poplatky za sJu:tby Poekyiova(ela, k""' u voaiu na vyU!euveden6 SIM kal1u alelelónne člslo, ako., 061aln6
dlly IÚV1SIICa ao Zmluvou (jaj zanoka,UCOU eastou), klcri je f)OVIMÝ ulvlodt v zmysle Zmluvy, 1 výntri:ou pripadov podlalojto Dohody;
b odovzdal' SIM kartu PnetupujÚOamu Utastnfkovi, pokalu Poekytovetel a Pn&IUPUJúci Utastnfk nedohodnú onak.
3 Pnatupujúcl úellatnfk u zavlzu.re uza-r Novú zmluvu 1 PoekytoviMelom n.,neskllr v deň prevodu, pr10om práva a povmnosti Pri&1upuJúceho lleastnlka podla Novej zmluvy budú
v súvosloali a V)'Uleuvedeným telelónnym Cl11om obdobn6 (a rozdoelmf dohodnutými v l.efto Dohode a~ vyplývajúcimi z usl.enovenf Zmluvy a~ sarnoU>ej podstaty veci), ako boU
práva a povinnosti Odstupujúceho úe.astnfke podla Zmluvy súvaalace olýmto telefónnym Clslom v okamohu ún1ku platnosti Zmluvy PcekyiOYallll a PnstupuJúci úeastnlk ol vlak
v Novej zmluve mO!u vysJovne dohodnú( aj Iné odktnceti od usl.enovenf Zmluvy
~

V prfpacle.te v sCMsJosti s utfvanlm llutieb na základe Zmluvy (jej zanl~ tasti) uza....U Odstupujúci Utastnfk a Poskylovatel dodatok (dalej len .Dodatok") k Zmluve (a tenlo je
v okamihu lllsne pred Unikom platnosti Zmluvy platný). v zmysle klor6ho sa OdstuPI4úco Utastn Z8VIal8l zotrvar ako útastnllt Sll.dleb v dohodnutom rozsahu al•bo ttrul<túre po
dobu dohodnutú v Dodatku (dalej len . - VlaZllllOIIII"). klcri k okamihu úniku Zmluvy atle neuplynut. , PnsiUPUJúco účastnlk A ku dllu prevodu lláva stranou Dodatku namiMio
OdstupufÚC8110 Utastn•ka a OodMolt u"'*"" súeastou Novej ZITWvy, pnOom u PnsiUPUJÚCI úeastnfk zavl.tu,e, ta v oúlade 1 Dodatkom zolrv6 ako úellatnfk llutoeb v rozuhu resp
ttruklúre dohodnutej v Dodatku po dobu, po klorú mal Odsii4'Ujúcl Uta1tn z04rv.t bel prerutetq ako úeaatnfk olutoeb podla OodMku, od oltamihu zAnlku Zmluvy a1 do uplynubll doby
viaZanosti Odstupujúci Utastnllt je JIOVIMÝ oboznárrvt PnltupujUc:eho Utastnfke 1 obAhom prevádzan)'c/1 poviMOitl vyplýVIjúcocll z Oodalku, nljml 1 rozsahom a/alebo tlriAdúrou
doby VIAUnosti a podmoenUmi, klcri A k ""' voaiu

Orange Slovensko. a. l
Prlavouká 6/A. 821 09 Bratatava

Tel 0905 905 905, Fu.. 02 5851 5851
ICO: 35 tli 72 70,IC DPH SK 2020310578

zap.s.N v Obchodnom reg.slri Okresn6ho lúdu Brellllava 1
v oddoel: Sa, ..., viožl<e 114218
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Dohoda o prevode telefónneho
uzavretá medzi nasledovnými stranami

Strany tej to Dohody sa dohodli .že ak je sútasťou Dodatku prfloha, ktorej obsahom je dohoda o poskytovani zlavy alebo iného zvýhodnenia DdsiUpujócemu účastnfkovi, Poskytovatel
nie je povinny poskytovať tieto zv'(hodnenia Pristupujócemu účastnlkovi po nadobudnuU platnosti a účinnosti Novej zmluvy, ktorej s účasťou sa v zmysle tejto Dohody stal aj Dodatok
(avšak namiesto Odstupujóceho účastn íka sa stal jeho stranou Pristupujúci úča.stnlk), avšak má právo poskytovať Ich Prlstupujúcemu účastnfkovi (toto ustanovenie je takto dohodnuté
z teehnick'(eh dOvodov, ktoré mOžu pri niektorých zv'(hodneniach zabrániť Ich riadnemu poskytovaniu Prlstupujúcemu účastn fkovi) . OdsiUpujúci účastnrk vyhlasuje, že v prfpade, ak
PrisiUpujúci účastnlk poru!f svoje povinnosti podla Dodatku tak'(m spôsobom, te Poskytovatelovi vznikne právo na zaplatenie zmluvnej pokuty a Pristupujúci účastnlk túto zmluvnú
pokutu nezaptatf Poskytovatelovi na základe jeho vyzvy včas, riadne a v celom rozsahu, Odstupujúci účastnlk je na v'(zvu Poskytovatela povinný uhrad iť tomuto predmetnó
zmluvnó pokutu (pri'padne jej neuhradenú čast) za Pristupujúceho účastnfka (podrobnosti ručen ia sa spravujó podla ustanoveni §§ 546 a nasl. Občianskeho zákonnlka). Poklal
Odstupujúci účastnlk uhradl v zmysle svojho vyhlásenia o ručenf zmluvnú pokutu za Pristupujóceho účastnfka Poskytovatelovi, má voči Pristupujúcemu účastnlkovi právo na náhradu
za plnenie poskytnuté Poskytovatel ovl.

5. Strany Dohody sa dohodli, te, pokiar povinnosti Odstupujúceho účastnfka z Dodatku na základe tejto Dohody a ostatn'(eh úkonov, z ktorých pozostáva Prevod, prechádzajó na
PrisiUpujóceho účastnfka, ktorý ich je povinný dalej plniť, Odstupujúci účastn lk nie je povinný uhradil' z dôvodu predčasného ukončenia platnosti Zmluvy zmluvnú pokutu, pokial by na
1\u Poskytovatel ovi vzniklo na základe Dodall<u právo; tým však nie je dotknutá motnosr Poskytovatela vyzvar Odstupujóceho účastnlka na úhradu zmluvnej pokuty namiesto
PrisiUpujóceho účastnfka z dôvodu podla bodu 4.

6. Táto Dohoda nadobúda platnosr dl\om jej podpisu väelkými tromi s tranami, účinnosť však nadobudne iba v prfpade, ak sa vykonajú väetky úkony tvoriace Prevod <IO konca dl\a prevodu
( za vykonané sa povatujú tieto úkony aj v prlpade, že sa dohodli v rámci tejto Dohody a nadobudnú účinnosť at nadobudnutrm účinnosti tejto Dohody ako celku). Ukonmi tvoriacimi
Prevod sa rozumejú: ukončenie platnosti Zmluvy, uzavretie Novej zmluvy a pokial bol k Zmluve uzavretý Dodatok a doba viazanosti e&te neuplynula, tiež prevod povinnosti
Odstupujúceho účastnlka dohodnutých v Dodatku a dosial nesplnených na PrisiUpujúceho účastnfka v zmysle tejto Dohody. Dl\om prevodu sa stáva účinnou aj Nová zmluva
uzavretá medzi Poskytovatelom a PrisiUpujúcim účastníkom . Pristupujúci útastnfk vyhlasuje, že v prfpade, ak Odstupujúci účastnlk nesplni riadne, celkom alebo včas svoju povinnosr
podla bodu 2 pfsm. a. tejto Dohody, na v'(zvu Poskytovatela splni túto povinnosť za Odstupujúceho účastnlka . Pokial Pristupujúci účastnlk uhradf v zmysle svojho vyhlásenia
o ručenl uvedeného v predchádzajúcej vety d lh podla bodu 2 písm. a. tejto Dohody za OdsiUpujóceho účastnlka Poskytovatelovi., má voči Odstupujócemu účastn lkovi právo na
náhradu za plnenie poskytnuté Poskytovatelovl (podrobnosti ručenia sa spravujú podla ustanoveni §§ 546 a nasl. Občianskeho zákonnlka).
účastník a Odstupujúci účastnlk berú na vedomie. že Prevod sa neuskutočnl a platnosf tejto Dohody ako aj Novej zmluvy zanikne, ak kedykolvek v čase od dátumu
podpisu tejto Dohody at do nadobudnutia jej účinnosti dOjde k zmene prevádzaného telefónneho č/sla, výmene SIM karty, podpisu inej dohody alebo Dodatku k Zmluve Odstupujúcim
účastnlkom alebo ak dOjde k dočasnému obmedzeniu alebo preruäaniu služieb poskytovaných Poskytovatelom Odstupujócemu účastnlkovi.

7. Pristupujúcl

8. Poskytovatel je povinný uskutočnif úkony vo svojich systémoch a da !tie úkony potrebné pre vykonanie Prevodu za podmienky splnenia väelkých povinnosti Pristupujúceho účastnfka
a Odstupujúceho účastnlka podla tejto Dohody, aväak len za podmienky, 1e tu nie je dOvod v zmysle platných právnych predpisov, na základe ktorého by Poskytovatel bol oprávnený
odmietnuC uzavretie zmluvy o pripojeni (Novej zmluvy) s Pristupujúcim účastnfkom a zárove ll tu nie je iná prekážka technického, administratrvneho alebo iného charakteru (vrátane
oprávnenych pochybnosti o úmysle alebo schopnosti plnif povinnosti dohodnuté v Dodall<u PrisiUpujúcim účastnfkom), ktorá by bránila vykonaniu Prevodu.

9. Tento dokument je vyhotovený v troch exemplároch, po jednom pre OdsiUpujúceho účastníka. Pristupujóceho účastnfka a Poskytovatela.

'·

. ,·-·--....._. . . . . . . . . .. . . ,. . . ,.-.. .- " "2
' "

tO. Strany tejto Dohody sa dohodli, te Dell prevodu je 26.04.2011

~~"'"' "'~·-··

-·~
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Odstupujúci účastnfk (meno, priezvisko) .. ~.1?.~~.~..~~.~?.'1~.~~~~~~~! ............

--~~~:_______

Dátum, pečiatka a podpís:..~~:~:~~.1 ~...

Prlstupujúcl účastnfk (meno, priezvisko) ..~~~~?. .~!~.~~ .~.?.~~c.~....................... ..
Dátum, pečiatka a podpis

Orange Slovensko, a. s.

Informácie o predajnom mieste:
Názov predajného miesta:

Kód predajného miesta:

Telefón:

NBM s.r.o

ID180GPB01

0905 453 453
Fax:

Meno a priezvisko predajcu, ktorý overil
totožnosť účastnlka:

Orange Slovensko, a. s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
Tel.: 0905 905 905, Fax.: 02 5851 5851
tCO: 35 69 72 70, IC DPH: SK 2020310578
zapl saná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1
v oddieli: Sa; vo vlotke 114218

Nev ín Ma r iá nl

037/ 64 244 92

(zv'(raznené údaje, prosfme, vtdy vyplnil')

OAF 027 Issue 1
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