
Číslo zmluvy: A 7824115 Počet SIM karíet na zmluvu: 1 
Meno a priezvisko predajcu: Žatko Jozef Telefón: 918340443 

Názov predajného miesta: Alfacom spol. s r.o. 

Dátum: 2. 7. 2014 

Zmluva o poskytovaní verejných služieb 
uzavretá podľa§ 44 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách medzi 

spoločnosťou Orange Slovensko, a. s. 
so sídlom t.1etodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270, D I Č: 20 20 31 05 78, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel : Sa, vložka číslo 1142/B (ďalej len "spoločnosť Orange") 

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

Meno, priezvisko, titul 1 Obchodné meno 1 Názov: 

Mesto Zlaté Moravce 

Trvalý pobyt 1Sídlo1 Miesto podnikania (mesto 1 obec, ul ica, popisné číslo, PSČ, pošta): 

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

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

037/421425 

E-mail: Máte uzatvorenú inú zmluvu so spoločnosťou Orange Slovensko, a. s. ? 

áno 

Čísl o a platnosť OP 1 pasu: Štátne občianstvo: 

SR 

Rodné číslo/ IČO : IČ DPH I DIČ*: 

00308676 

Spôsob platby: 

Príkaz na úhradu 

š tatutárny zástupca: 

Ing. Lednár Peter , CSc„ 

Rodné číslo: Číslo a platnosť OPI pasu I preuk. povel. na pobyt : 

Kontaktná osoba pre komunikáciu a pre z· si·elanie IO kódu 1 hesiel v SMS alebo MMS (Meno, priezvisko, telefón): 

-
. 

") IČ DPH ·„yplni účastn :~ . •~k mu IC DPH bolo prid,>lené, DIC ''yplní účastník, ak mu n bolo pridelené JC DPH a zároveň mu bolo p1. delené DIČ. 

Prílohy: 
Dokumenty k nahliadnutiu: 

Predmet zmluvy: 

Telefonné číslo 0905 109 067 

Číslo SIM karty 8942101 110117032698 

Účastnícky program Mobilný internet Extra 

Služby Bezpečnostný balík, Svet data bez poistenia, , 

Pridelená SIM karta (Priezvisko I meno) Mesto Zlaté Moravce 

Typ telefónu 

Žiadam o nezverejnenie telefónneho čísla áno 
v zozname účastníkov 

Účastník označením položky "Súhlas udeľujem" súhlasí s tým, aby spoločnosť Orange a ňou písomne poverení sprostredkovatelia 
spracúvali jeho osobné údaje v rozsahu: pridelené telefónne číslo (príp. SN), meno, priezvisko, titul, adresa, fakturačná adresa, 
označenie poskytovaných služieb, údaje o využívaní, spotrebe a fakturácii služieb, vrátane prevádzkových údajov, na marketingové 
účely , najmä pre účely vývoja nových služieb, vrátane služieb s pridanou hodnotou a ich uvedenia na trh ako aj pre vypracovanie 
individuálnych ponúk nových tovarov a služieb spoločnosti Orange. Tento súhlas sa udeľuje na dobu trvania zmluvných vzťahov 
Účastn íka so spoločnosťou Orange a obdobie 1 roku po ukončení posledného zmluvného vzťahu. Účastník môže svoj súhlas 
kedykoľvek odvolať. Poučenie Účastníka o spracúvaní osobných údajov, o spôsobe odvolania tohto súhlasu, ako aj ďalšie súvisiace 
informácie sú uvedené v príslušných ustanoveniach Všeobecných podmienok, prípadne na web stránke www.orange.sk. 

O Súhlas udeľujem 

Čislo účastn ika: 0004538294 
Kód predajného miesta: ID070DSP01 
Poznámka: ZA_nova_akt_MBB_NORMA_2610 
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1. Potvrdzujem prevzatie SIM kariet podl'a Zmluvy v počte 1 ks. 

2. Sprístupnenie Služieb Účastníkovi vykoná Spoločnosť Orange aktivovaním pridelenej SIM karty/ SIM kariet v Sieti bez 
zbytočn6ho odkladu po uzatvorení Zmluvy a po uhradení aktivačného poplatku pool'a J?latného Cenníka Účastn íkom, spravidla 
do 24 hodín. Účastn í k uhradí aktivačný poplatok v cene podľa Cenníka, pokial' medzí Učastn íkom 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 uvedené ceny Služieb podl'a toho, či sú používané v rámci predplatených minút alebo iných jednotiek alebo nad ich rámec. 
Tarifikácia je realizovaná v minútach, sekundách alebo v iných jednotkách v zmysle informácií uvedených v Cenníku. V Cenníku 
sú uvedené aj: údaje o bezplatných službách a o službách, za ktoré sa nepožaduje zvláštna úhrada, údaj, ako si Účastn í k môže 
vyžiadať informácie o aktuálnych cenách služieb spoločnosti Orange a príp dných zľavách z týchto cien, a výška servisných 
poplatkov, ak také Orange účtuje. Cenu Iných služieb, tj . služieb poskytovaných tretími stranami prostredníctvom spoločnosti 
Orange, určujú tretie strany vo svojich cenníkoch. Zvýhodnené ceny alebo iné benefity poskytované na základe dodatku 
uzatvoreného k zmluve o poskytovaní verejných služieb sú uvedené v takom o dodatku. 

4. Zúčtovacie obdobie priraďuje spoločnosť Ora ge každému Účastníkovi, pričom jeho di-"ka ne resiahne tridsat}eden za sebou 
idl'.icich kalendárnych dní. Zúčtovacie obdobie priradené · častníkovi začne plynúť od dátumu vykonania prvého odpočtu 
poskytovaných Služieb a skonči sa uplynutím účastníkovi prideleného zúčtovacieho obdobia. Zúčtovacie obdobie priradené 
konkrétnemu Účastníkovi Spoločnosťou Orange platí po celé obdobie platnosti zn:luvy, ibože spoločnosť Orange jednostranne 
stanoví inak. Spoločnosť Orange po skončení zúčtovacieho obdobia priradeného Učastníkovi (v prípade, ak vykoná vyúčtova nie 
počas zúčtovacieho obdobia platia ustanovenia tohto bodu primerane aj pre toto vyúčtovan ie , ktoré sa vykoná inokedy ako 
po skončení zúčtovacieho obdobia) vyhotoví vyúčtovací doklad alebo faktúru , a : povinnosť vyhotoviť faktúru vyplýva 
z príslušných právnych predpisov, (ďalej vyúčtovací doklad a fa~túra spolu len ako "faktúra"), ktorou vyúčtuje ceny poskytnutých 
Služieb počas zúčtovacieho obdobia vrátane súm zaplatených Učastníkom ako zábezpeka alebo preddavok na cenu 
za poskytnuté služby. Spoločnosť Orange je oprávnená okrem alebo namiesto pravidelného vyúčtovania cien kedykol'vek počas 
zúčtovacieho obdobia vykonať vyúčtovanie časti ceny alebo aj celej ceny Služby alebo Iných služieb poskytnutých Účastníkovi 
alebo ním požadovaných alebo vykonať kedykoľvek počas zúčtovaci eho obdobia vyúčtovanie preddavku na cenu Služby alebo 
Iných služieb poskytnutých Účastníkovi alebo ním požadovaných. ~enu služby Roaming, ktorú z technických príčin nebolo 
možné vyúčtovať po skončení zúčtovacieho obdobia priradeného Učastník?vi, vyúčtuje Spoločnosť Orange dodatočne , spravidla 
do troch mesiacov od posledného dňa zúčtovacieho obdobia priradeného Učastnikovi , v ktorom služba Roaming bola 
poskytnutá. Účastník a spoločnosť Orange sa môžu dohodnúť na doručovaní elektronickej formy faktúry a elektronickej forme 
doručovania faktúry, pričom táto dohoda nemusí mať písomnú formu. Spoločnosť Orange je oprávnená v ňou určených 
prípadoch aj bez predchádzajúcej dohody predkladať Účastníkovi elektronickú faktúru , pokia ľ Účastník svojím preukázateľným 
prejavom vôle neurčí inak. V prípade, že sa Účastník a spoločnosť Orange dohodli na doručovaní elektronickej formy faktúry 
a elektronickej forme doručovania faktúry, alebo v prípade doručovania elektronickej faktúry Účastníkovi na základe určení . 
spoločnosti Orange podľa predchádzajúcej vety, sa el~ktronická faktúra považuje za predloženú a doručenú Účastníkovi, ak bola 
odoslaná na (i) na poslednú emailovú adresu určenú Učastníkom pre doručovanie elektronickej faktúry a akt ká nie 
je z akýchkoľvek dôvodov k dispozícii , (ii) na poslednú známu emailovú adresu oznámenú spoločnosti Orange Účastníkom a!ebo 
(iii) formou intemet?vej linky cez SMS, MMS alebo iným elektronickým spôsobom na telefónne číslo Účastníka , po zadaní ktorej 
na internete bud~ Učastníkovi sprístupnená faktúr . E-mailová adresa a telefónne číslo sa popri adrese na doručovanie 
písomností stanovenej v Zmluve považuje za adresu pre zasieJ· nie faktúr a písomn?stí v zmysle Všeobecných podmienok. 
V prípade, že sa tak spoločnosť Orange dohodne s treťou osobou, ktorá poskytuje Učastnikov i svoje služby alebo tovary, 
je spoločnosť Orange oprávnená na svojej faktúre účtovať tiež cenu, ktorú je Uča ·tník povinný platiť takémuto tretiemu subjektu, 
pričom v takom prípade je Účastník povinný platiť dotknutú cenu tre!ei osobe prostredníctvom spoločnosti Orange a vyúčtovan ie 
tejto ceny na faktúre vystavenej spoločnosťou Orange a doručenej Učastníkovi sa považuje z oznámenie tejto skutočnosti 
Účastnikovi. 

5. Spoločnosť Orange je oprávnená v prípadoch, keď to umožňuje zákon, pre mobilný telefón alebo iné Zariadenie, ktoré od nej 
Účastník získa (kúpou, nájmom, výpožičkou alebo na základe iného právneho titulu) technicky obmedziť možnosť jeho 
využívania v inej sieti, ako je Sieť spoločnosti Orange (tzv. blokovanie Zariadenia na sieť / SIM-Jock) počas doby stanovenej 
v Pokynoch spoločnosti Orange. Účastník je opravnený požiadať o odblokovanie Zariadenia pre použitie v inej sieti, ako je Sieť 
spoločnosti Orange až po uplynutí stanovenej doby, a to prostredníctvom predajnej siete spoločnosti Orange. Účastník 
prehlasuje, že sa oboznámil s hore uvedenými skutočnosťami , a s ich vedomím ku~uje Zariadenie do svojho vlastníctva alebo 
nadobúda Zariadenie do svojej dispozičnej sféry na z· klade iného právneho titulu. Učastníkovi nevznikajú z hore uvedených 
dôvodov žiadne právne nároky voči spoločnosti Orange, najmä mu nevzniká: (a) právo reklamovať vyššie uvedené skutočnosti 
na zakúpenom tovare (b) právo požadovať z hore uvedených dôvodov zľavu z kúpnej ceny, nájomného alebo inej odplaty 
za Zariadenie, (c), právo z hore uvedených dôvodov odstúpiť od kúpnej, nájomnej alebo inej príslušnej zmluvy týkajúcej 
sa Zariadenia (požadovať vrátenie celej kúpnej ceny zaplatenej za Zariader;ie), alebo akékoľvek iné právne nároky. Účastník 
zároveň berie na vedomie, že v prípade, ak bude Zariadenie odblokované Učastnikom pred uplynutím doby jeho blokovania 
podľa tohto článku a mimo predajnej siete spoločnosti Orange, považuje sa takéto konanie za neodborný zásah do Zariadenia 
v rozpore s týmto článkom, ktorého následkom môže byť vznik vady na Zariadení, za ktorú spoločnosť Orange nebude niesť 
žiadnu zodpovednosť. 

6. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pokial' v dodatku k nej alebo v inej dohode medzi Účastníkom a Podnikom nie 
je dohodnuté inak. V prípade, ak Účastník uzatvoril k tejto Zmluve dodatok, ktorý tvorí jej neoddeliteľnú súčasť, tento môže 
obsahovať minimálne podmienky používania Služby (napr. dobu viazanosti, povinnosť po celú dobu platnosti dodatku k Zmluve 
mať aktivovaný určitý konkrétny variant účastníckeho programu alebo účastnícky program s mesačným poplatkom, ktorý 
neklesne pod určitú výšku , atď.). 

Číslo účastníka : 0004538294 
Kód predajného miesta : ID070DSP01 
Poznámka: ZA_nova_akt_MBB_NORMA_261 O 
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7. V prípade, ak vyjadril Učastník svoj súhlas oznz.čením položky "Súhlasím s dohodou" uvedenej nižšie v tomto bode a podpisom 
tohto Dodatku , strany Zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi stranami vzniknú zo vz · jomných zmluvných vzťahov 
existujúcich, ako aj zo zmlúv uzavretých medzi nimi v b dúcnosti (to zn. všetky zmluvné vzťahy vzniknuté na základe Zmluvy 
a k nej vyhotovených dodatkov) a spory s nimi súvisiace (vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto Zmluvy), sa rozhodnú 
v rozhodcovskom konaní 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 príslušný všeobecný sú Slovenskej republiky podľa zákona č . 99/1963 Zb. Občiansky 
súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Strany sa dohodli, že ukončenie platnosti Zmluvy alebo dodatku k nej sa netýka 
ustanovení tohto bodu, ktoré budú trvať aj po ukončení pl :::tno ti Zmluvy alebo dodatku k nej. 

0 SúhJa„ ím s dohodou D Nesúhlasím s dohodou 

8. Neoddel i teľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní verejných služieb sú Všeobecné podmienky poskytovania verejných 
e lektronických komun ikačných služieb prostredníctvom verejnej mobílnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a. s., Cenník 
služieb a Príloha k zmluve o poskytovaní verejných služieb s názvom "Súhlasy". Zmluva je vyhotovená dvojmo, jedno 
vyhotovenie pre účastnika a jedno pre spoločnosť Orange Slovensko, a. s. 

9. Spoločnosť Orange týmto v úlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 531/2012 
Účastník informuje, že od 1. 7. 2014 by v prípade, ak by existoval alternatívny poskytovateľ r ming (ďa lej tiež "APR"), ktorý 
so spoločnosťou Orange uzavrel zmluvu o ver. oobchodnom prístupe k roamingu a zároveň by na záklJde tejto zmluvy už začal 
poskytovať zákazníkom prístup k regulovaným hlasovým, S S a dátovým roamingovým službám, Účastník mal právo 
na poskytovanie uvedených roamingových služieb týmto APR, a to prostredníctvom SIM karty, ktorá mu bola pridelená 
spoločnosťou Orange, ~ na území členských štátov Európskej únie dohodnutých v zmluve o poskytovaní roam·ngu (ďalej tiež 
"Zmluva o AR") medzi Učastníkom a APR. Poomienkou je aktivovaná služba Roaming spo l očnosti Orange na príslušnej SIM 
karte Učastníka, skutočnosť, že Účastníkovi nebolo spoločnosťou Orange prerušené poskytovanie služby Roaming na príslušnej 
SIM karte, Účastník uzavrel s APR Zmluvu o AR v súvislosti s príslušnou Sl vl kartou a skutočnosť, že Účastník služby 
poskytované mu príslušnou SIM kartou využíva v sieťach , ktoré sú predmetom zm.uvy o AR s APR. Účastník by bol v prípade 
podľa prvej vety tohto bodu oprávnený prejsť k AP~ bezplatne a v ktoromkoľvek momente, pokiaľ sú splnené vyššie uvedené 
podmienky. V prípade uzavretia Zmluvy AR medzi Učastníkom a APR sa uskutoční prechod k APR do troch pracovných dní 
nasledujúcich po uplynutí dňa , počas k orého bola uzavretá Zmluva AR. V pr'pade, ak Účastníkovi prestane byť poskytovaná 
služba Roaming spoločnosťou Orange (vrátane prerušenia jej poskytovania), Zmluva AR bez ďalšieho zanikne. V prípade, 
že Účastník prenesie číslo , v súvislosti s ktorým mu poskytuje APR roam ingov~ služby, k inému operátorovi, tento iný operátor 
nie je povinný podporovať roamingové služby poskytované konkrétnym APR. Učastnik svojim podpisom tohto zmluvného 
dokumentu výslovne potvrdzuje, že bol informovaný o možnot; i zvoliť si alternatívneho poskytovateľa roamingu a teda 
o možnosti zvoliť si oddelené roamingové služby poskytované alternatívnymi poskytovateľmi roamingu. 

10. Podpisom tohto zmluvné o dokumentu účastník súčasne potvrdzuje, že pred voľbou eurotarify alebo osobitnej roamingovej tarify 
obdrž 1 úplné informácie o platných roamingových poplatkoch, najmä o hovorovej eurotarife a SMS eurotarife. Vždy akt~uálnu 
informáciu o všetkých platných roamingových poplatkoch získa účastník na stránke www.orange.sk. -....,,„ 

Obchodnii1 
95501~ 

···· ·· ··· · „ .... ........ . ......... ..... ~....... . ..... . . ......... .. ....... .......... • ............... .... ~=~~~ 

Číslo účastníka: 0004538294 
Kód predajného miesta: ID070DSP01 
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Podpis a pečl i.ltka účastníka Jozef žatko 
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Dohoda o sublicencii a službe Bezpečnostný balík (GSM) 

Dátum: 2. 7. 2014 

Účastník (zákazník) : 

Priezvisko a meno I Obchodné meno Mesto Zlaté Moravce 

Adresa 1.Mája 2, 95301 Zlaté Moravce 1 

Rodné číslo/ IČO 00308676 

IČ DPH I DIČ 

štatutárny orgán Ing. Lednár Peter , CSc., 

Splnomocnenec I poverená osoba 

(ďalej len ako "Účastník") 

a Orange Slovensko, a. s. 
so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratisbva, IČO: 356 97 270, DIČ: 20 20 31 05 78, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B (ďalej len "spol čnosť Orange") 

Účastník a spoločnosť Orange (spolu tiež ako "strany") sa za účelom umožnenia aktivácie a poskytovania služby Bezpečnostný 
balík dohodli nasledovne. Táto Dohoda o sublícenci i a službe Bezpečnostný balík (ďalej tiež "Dohoda") je svojou povahou doda kom 
k zmluve o pripojení, predmetnom ktorej je poskytovanie elektronických komunikačných služieb a súčasťou ktorej sú Všeobecné 
podmienky poskytovania verejných elektronických komuníačných služieb prostredncítvom verejnej telefónnej siete spoločnosti 
Orange Slovensko, a. s. (ďalej tiež "VP"), (ďalej tiež "Zmluva") , pričom strany sú si vedomé, že v_ zmysle ustanovení Zmluvy všetky 
zmluvy o pripojení, ktorých súčasťou sú VP, predstavujú časti tej istej zmluvy o pripojení medzi Učastníkom a spoločnosťou Orange 
tj. tvoria časť Zmluvy. 

1. Strany sa dohodli na tom, že Účastník je oprávnený a ktivovať si službu Bezpečnostný balík (ďalej tiež "Služba"). Vzh ľadom 
na to , že súčasťou Služby je poskytnutie práva používať počítačový program Eset Smart Security (ďalej len "Program") 
spôsobom uvedeným nižšie, spoločnosť Orange ako subjekt oprávnený poskytov_ať sublicenciu na použitie predmetného 
Programu účastníkom svojich služieb v nižšie uvedenom rozsahu udeľuj~ týmto Učastníkoví súhlas na použitie Programu, 
ako je uvedené nižšie. Udelená sublicencia má nevýhradný charakter a Učastník ju nie je oprávnený poskytnúť ďalšej osobe. 

2. Účastník a spoločnosť Orange sa dohodli, že za súčasť Programu sa považujú tiež všetky s Programom súvisiace vysvetľujúce 
materiály a akákoľvek dokumentácia, najmä akýkoľvek popis Programu, jeho špecifikócia , popis vlastností, popis ovládania, 
popis operačného prostredia, v ktorom sa Program používa, návod na použitie alebo inštaláciu Programu alebo akýkoľvek 
popis správneho používania Program. Súčasťou Programu sú zároveň všetky kópie Prog ·amu, opravy prípadných chýb 
Programu, dodatky k Programu, rozšírenia Programu, modifikovan · verzie Progr<lmu, nové verzie Programu a všetky 
aktualizácie súčastí Programu, ktoré spoločnosť Orange (alebo v jej mene subjekt, ktorý dodáva Program a poskytuje licenciu 
na jeho použitie spoločnosti Orange /ďalej tiež "dodávate!' Programu"/; spoločnosť Orange je oprávnená akýkoľvek úkon alebo 
plnenie povinnosti či výkon práva ;>pojený s poskytovanim Programu resp. Služby vykonať prostredníctvom tretej osoby najmä 
dodávateľa programu) umožňuje Učastníkovi inštalovať <ilebo ktoré mu sama dodala s Programom alebo v budúcnosti dodá 
(najmä v rámci automatickej aktualizácie Programu). Spoločnosť Orange Program dodáva vo forme objektového spustiteľného 
kódu . 

3. Spoločnosť Orange udeľuje Účastníkovi právo in 'talovať Program na pevný disk počítača alebo na iné podobné médium 
slúžiace na trvalé ukladanie dát, inštaláciu a na ukladanie Programu do pamäte počítačového systému, na vykonávanie, 
na ukladanie a na zobrazovanie Programu na počítačových systémoch , avšak najviac na takom počte počí tačov, ktorý 
zodpovedá počtu pripojení (prístupov k sieti internet) poskytovaných Účastníkovi v zmysle Zmluvy. Účastník je oprávnený 
používať všetky funkcionali ty Programu sp~ístupnené štandardným spôsobom pre užívatel'a Programu samotným Programom 
po jeho inštal ácii na výstupnom zariadení Učastníka . 

4. Účastník nie je oprávnený Program kop írovať , šíriť, oddel'ovať jeho časti alebo vytvárať odvodené verzie Programu, ďalej 
používať, upravovať, prekladať, repr?dukovať, alebo prevádzať práva na používanie Programu (alebo jeho rozmnoženiny) inak, 
než je výslovne uvedené v Zmluve. Učastník nie je oprávnený Program predať, sublicencovať, prenajať inej osobe alebo vziať 
do prenájmu od inej osoby, alebo ho zapožičať. Učastník nie je oprávnený sp'.tne analyzovať, dekompilovať, prevádzať 
do zdrojového kódu alebo sa iným spôsobom pokúsiť získať zdrojový kód Programu s výnimkou tých činností, ktoré výslovne 
umožňujú platné právne predpisy. Účastník nie je oprávnený vytvárať na základe Programu odvodené diela. Účastn ík 
nie je oprávnený zneužívať bezplatné alebo dočasne bezpl<;itné verzie Programu v rozpore s dobrými mravmi za účelom 
vyhnutiu sa zaplateniu odmeny za poskytnutú sublicenciu. Učastník je oprávnený, pokiaľ je fyzickou osobou nepodnikateľom 
pre seba vytvoriť jedinú kópiu Programu na médiu určenom na trvalé ukladanie dát ako záložnú kópiu, za predpokladu, že táto 
archívna záložná kópia sa nebude inštalovať alebo použ ívať na inom poč~tači. Vytvorenie akejkoľvek ďalšej rozmnoženiny 
Programu je porušením Zmluvy. Po uplynutí platnosti tejto sublicencie je Učas ník povinný zničiť alebo vrátiť spoločnosti 
Orange všetky kópie Programu. 

~~r~~v~1~~~;s:~8 ag;~ 1 l. !:- ~-) " I'~ .á r•.µubhr. , 
T{ \ : UJOS .• 'JS r JS, fax: +421 2 5851~151 , \Wtw.c..:tnge _~ 
IČO: 356 9 127~). Dlt:~ ~-· 31 C-5'7'1 i~ DPH SK2020 31 0578 
zapísa1. 1 v ObchoC-. ivn r.:: .,, stri C. • "C"~ t' 10 !. ..,..:ju Sral •1lava 1, • ·J~ 1: f .3, \ · · ~ : 3 ,;Io 114.;__ 8 
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Dohoda o subl icencii a službe Bezpečnostný balík (GSM) 

Dátu m: 2. 7. 2014 

5. Sublicencia poskytovaná Úča <> níkovi nie je územne obmedzená, vecné obmedzenie je riešené vyššie. 

6. Sublicencia udelená týmto Účastníkovi vo vzťahu k Programu piati od okamihu platnosti a účinnosti tejto Dohody po zvyšnú 
dobu platnosti Zmluvy, pokiaľ počas platnosti Zmluvy nenast ne skutočnosť uvedená v bode 1 O tejto Dohody. 

7. Sublicencia je poskytovaná dočasne bezplatne, pričom po uplynutí lehoty na bezplatné užívanie, ako je táto uvedená nižšie, 
je Účastník povinný uhrádzať spoločnosti Orange odmenu za udelenie subl!cencie, ktorou je cena Služby, ako je táto 
stanovená v platnom Cenníku služieb, ktorý je súčasťou Zmluvy. Pokiaľ si Učastník po podpise tejto Dohody Program inštaluje 
na svojom zariadení (tj. aktivuje si Službu) do 30. 9. 2007 u deľuje sa mu dočasná bezpla .á sublicencia na užívanie 
nekomerčnej testovacej verzie Programu, pričom sublicencia sa mu udeľuje na dob_u od inštalácie Programu do uplynutia dňa 
30. 9. 2007, keď mu zanikne právo na uživanie tejto verzie Programu. Zároveň sa Učastnikoví udeľuje na dobu od 1. 1 O. 2007 
do zániku platnosti Zmluvy alebo ak Účastník uzavrie túto Dohodu po 1. 10. 2007, na dobu od okamihu platnosti a účinnosti 
tejto Dohody po zvyšnú dobu platnosti Zmluvy sublicencia na užívanie komerčnej verzie Programu, pričom Účastník získava 
právo na bezplatné užívanie kom , rčn ej verzie Programu z~ účelom jeho testovania, a to maximálne po dobu 30 dní od riadnej 
aktivácie Služby. 

8. Súčasťou Programu je Dohoda s koncovým užíva eľom o používaní softvéru (ďalej iež "Dohoda o licencii") medzi koncovým 
užívateľom Programu a spoločnosťou ESET, spol. s r. o., so sídlom Pionierska 9/A, 831 02 Bratislava, zapísanou 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1. v oddieli Sro, vložke číslo 3586/ , IČO 31 333 535 (ďa lej len "Dodávate '). 
Strany tejto Zmluvy sa dohodli , že ustanovenia Dohody o licencii v nižšie dohodnutom rozsahu sa stávajú v prípade aktivácie 
Služby súčasťou ustanov ní Zmluvy upravujúcich užívanie Služby, pričom na strane Dodávateľa vystupuje spoločnosť Orange 
a na strane koncového už ívateľa Účastník . Aktiváciou Služby sa rozumie inštalácia Programu (vo verzii uvedenej na stránke 
W\Nw.orangedoma.sk) na p čítači Účastníka a pokiaľ je užívanie Programu podmienené zadaním autentifikačných prostriedkov 
pridelených Účastnikovi spoločnosťou Orange, tiež pridelenie týchto autentifikačných prostriedkov spoločnosťou Oran e 
Účastníkovi (aktivácia sa však neusku toční, pokiaľ Účastník nemá so spoločnosťou Orango uzavretú písomnú zmluvu 
o poskytnutí sublicencie na u"ívanie Programu - napr. túto Dchodu). Pridelen ím autentifikačných prostriedkov sa rozumie 
ich odoslanie spoločnosťou Orange na emailovú adresu alebo telefónne č í slo (vo forme S 1S pr3vy) určené Účastn íkom 
na základe žiadosti Účastníka . Sú časťou ustanovení Zmluvy upravL júcich užívanie Služby sa nestávajú ustano enia Dohody 
o licencii , ktoré nemožno vzhľadom na právnu nemožnosť alebo vecnú n emožnosť aplikovať a tiež ustanovenia, ktoré 
sú v rozpore s inými ustanoveniami Zmluvy upravujúcimi užívanie Služby (napr. u_, tanovenia o Licenčnom poplatku 
a platobných podmienkach). Tieto ustanovenia, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami Zmluvy upravujúcimi užívanie Služby 
sa v rozsahu, v ktorom to je mo..!nó, nahrádzajú ustanoveniami Zmluvy. 

9. Strany sa dohodli, že deaktiváciou Služby sa rozumie tiež ukončenie účtovania mesačných poplatkov, technickej podpory 
a zasielania aktualizácii zo strany spoločnosti Orange Účastn í kovi v dôsledku ukončenia platno ti Zmluvy, a to aspoň 
v rozsahu týkajúcom sa prístupu na internet, v rámci ktorého s poskytuje predmetná služba, alebo uplynuli, doby bezplatného 
testovania Programu bez toho aby Účastník stanoveným spôsobom požiadal o poskytovanie platenej Služby. V prípade, že si 
Účastník inštaloval Program pred podpisom písomnej zmluvy o poskytnutí sublicencie na jeho používanie , aktivácia služby, 
pokiaľ nie je podmienená pridelením autentifikátorov, je platná, avšak jej úč.nnosť nastane až ku dňu uzavretia takejto písomnej 
zmluvy o poskytnutí sublicencie. 

1 O. Vzhl'adom na to, že spoločnosť Orange je len držiteľom licencie na poskytovanie Programu, ktorej trvanie závisí od vôle 
dodávateľa Programu, strany sa dohodli, že v prípade, že spo ločnosť Orange stratí práva k Programu nevyhnutné 
k poskytovaniu Služby, je oprávnená ukončiť poskytovanie služby Účastníkovi. Strany sa dohodli, že doba poskytovania Služby 
je dohodnutá na dobu určitú od jej aktivácie do okamihu zániku prava spoločnosti Orange na poskytovanie sublicencie 
na užívanie Programu Účastníkovi. 

11 . Účastník a spoločnosť Orange sa dohodli , že predmet Služby teda Program je poskytovaný ako stojí a leží bez akýchkoľvek 
záruk a garancií. Vzhľadom na charakter funkcionalít Programu (mo ·nosť len reagovať na už známe ohrozenia) 
a nepredvídateľný vývoj existujúcich, ako aj vznik nových ohrození v sieti internet, pred ktorými má Program chrániť Účastníkov 
prístup k internetu, spoločnosť Orange nezaručuje Účastníkovi bezpečnosť jeho pripojenia k sieti internet a v tejto súvislosti 
ani nezodpovedá Účastníkovi za žiadny u"lý zisk, stratu alebo poškodenie dát, hardware, akékoľvek iné škody, ani náklady 
za uvedenie do pôvodného stavu alebo nahradenie strát, ani akék?ľvek iné ujmy, ktoré vzniknú Účastníkovi v dôsledku toho, 
že jeho prístup k internetu nie je bezpečný. Spoločnosť Orange a Učastník sú si vedo.mí, a svojimi podpismi to potvrdz jú, 
že spoločnosť Orange neposkytuje v rámci poskytovania služby Bezpečnostný bal ík Učastníkovi žiadne záruky týkajúce 
sa bezpečnosti jeho prístupu k internetu pred akýmikoľvek ohrozeniami hroziacimi z tejto siete a teda Účastníkovi zároveň 
nezodpovedá za bezpečnosť jeho pripojenia k internetu. Spoločnosť Or_ange zároveň Učastníkovi nezodpovedá za akékoľvek 
škody, ktoré mu vzniknú v súvislosti s inštaláciou Programu, najmä ak Učastník používa na svojom počítači alebo inom 
výstupnom zariadeni nelegálny software, neštandardné nastavenia legálneho software alebo softwareové vybavenie 
nekompatibilné s Programom. Strany sú si vedomé, že Program je kompatibilný najmä s nasledujúcim softwareovým 
vybavením: Windows 2000 Professional, Windows XP Horne and Professional a Windows Vista. 

C'lrange ~ ,::ivensko, a. s. 
ML>t:idovn 8 , 821 08 Brat „ iava, S!ovH . · ti rq .1u.bl ra 
Tel. : „ ~ \, S s· 15 r_ ~S. fa x: +421 2 ·rS51 ~:1 , v.• w.c ar :Je.sk 
I Č:O : 3,,,; 97 270, DIČ : 20 20 31 l 5 7"' ~ '~ D PH · SK i:;J 20 : 1 05 78 
_ _, i ; aná v Obchodnú""\ r L~gistri Ci<n.."S>C:.". súdu Brat;slava 1, o.:L .-;: t .:.. v ·i..a :·. -Io 114~9 
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Dohoda o sublicencii a službe Bezpečnostný balík (GSM) 

Dátum: 2. 7. 2014 

12. Účastník sa zaväzuje chrániť prostriedky autentifikácie (n<Jpr. prih lasovacie meno, heslo a po .), ktoré mu budú poskytnuté 
spoločnosťou Orange na užívanie Programu, pred prezradením tretej osobe alebo akýmkoľvek zneužitím treťou osobou. 
V prípade ich prezradenia alebo akéhokoľvek zneužitia je Účastník povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť spoločnosti 
Ornnge. Spoločnosť Orange je oprávnená v prípade podozrenia, že niektorý z prostriedkov autentif ·ác·e bol prezradený tretej 
osobe alebo akýmkoľvek spôsobom zneužitý alebo že tu prezradenie alebo zneužitie hrozí, zrušiť prístup k Program 
prostredníctvom týchto autentifikačných prostriedkov alebo i ,h nahradiť inými prostriedkami autentifikácie. 

13. Strany sa dohodli, že vyššie uvedená sublicencia na používanie Programu nadobúda platnosť podpisom tejto Dohody 
a účinnosť riadnou aktiv:lciou služby Bezpečnostný balík. 

14. Strany ~a dohodli, že platnosť a účinnosť tejto Dohody nastane okamihom jej podpisu obidvomi stranami. Dohoda 
sa vyhotovuje v d~och r no~och, po jednom pre kaí dú zo strán. 

~~Sľo 
~~ 

( ~ • m~ m mmmmmm ~mm ~ Pc ir s a oe "''n úča~tníka Jozef žatko 
'( @ 00 

-11'11 MO~ji\~ 
Informácie o predajnom mieste: 

Názov pred on ·.ho miesta: 

Alfacom spol. s r.o. 

Meno a priezvisko predajcu , ktorý overil totožnosť účastníka: 

Jozef Žatko 

Oorange .':Jovensk· . a. s. 
M~ JdO>o a B, 821 L' ~ Elt . t . ; ' "· Sic;- ~ ...... či rcr.,.bli i< i 
Tel.· CJOS 905 "" ·5, ';n: • 421 2 5851 5851 , w,•N1.crar.gt ~ "' 
IČO : 356 97 10, Dlt" ~ . . 31 ť 5 n. 1(';: DPH: SK 20 20 11 r.s 78 
.c1p ~ar .l v f •Jt.:h n re~·~lri O kn;:.""lé..10 stidu Brc t;slava 1, odc! Sa.\ ·:ic_a '"'.Io 114:...'a 
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PRÍLOHA K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ VEREJNÝCH SLUŽIEB - SÚHLASY 
č. zmluvy: A7824115 

uzatvorená medzi poskytovateľom verejných elektronických komunikačných služieb a účastníkom 

Účastník: 

Priezvisko a meno I Obchodné meno Mesto Zlaté Moravce 

Účastnícke číslo 0004538294 

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

Rodné číslo/ IČO 00308676 

IČ DPH /DIČ 

štatutárny zástupca/ Splnomocnená Ing. Lednár Peter, CSc., osoba (Meno, priezvisko) 

Poskytovateľ verejných elektronických komunikačných služieb: 

Orange Slovensko, . s. 
so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270, DIČ: 20 20 31 05 78, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B 
(ďalej len "spoločnosť Orange Slovensko") 

Dátum: 2. 7. 2014 

1) V prípade, ak Účastník v Zmluvi:; v časti Predmet zmluvy pre jednotlivé telefónne čísla súhlasil so zverejnením svojich osobných 
údajov v telefónnom zozname, Učastní k týmto určuje, že v telefónnom zozname majú byť zverejnené jeho údaje v nasledovnom 
rozsahu: 

0 Telefónne číslo, titul meno a priezvisko, ak ide o fyzic. ú o obu, alebo obchodné meno, prípadne názov, ak ide o fyzickú 
osobu podnika teľa alebo právnickú o obu. 

O Telefó ne číslo, titul meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, príp dne názov, ak ide o fyzickú 
osobu podnikateľa alebo právnickú osobu, adresa. 

2) Ďalej Účastník oznočením položky "Súhlas udeľujem" súhlasí s poskytnutím jeho osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, 
titul, adresa, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, ako aj údajov uvedených v predchádzajúcom bode, ak ich účastník 
poskytol, tretím stranám pre účely zasielania komerčných ponúk produktov a s užieb tretích strán Účastníkovi. 

D Súhlas udeľujem 0 Súhlas odmietam 

3) Súhlasy uvedené vyššie sa udeľuj · na dobu trvania zmluvných vzťahov Účastníka so spoločnosťou Orange a obdobie 1 roku 
po ukončení posled ého zmluvného vzťahu . Účastník môže vyššieuvcdené súhlasy kedykoľvek odvo lcť. Poučenie Účastníka 
o spracúv ní osobných údajov, o, pôsobe odvolania týchto súhlasu, ako aj ďalšie súvisiace informácie sú uvedené v príslu "ných 
ustanoveniach Všeobecných podmienok, prípadne na web stránke www.orange.sk. 

····~··············· · 
Učastnik 

Orange S lo ve.> ";k•. a. s. 
r.,.fo >Cov„ 8 , ::- 21 r3 S. lo-J , , Slavec .~á republl>': ..1 
Tel.: 1, JG5 Q-J5 ~ 35 , fax: +~2 1 2 5851 5r 51 , v. ,„,,... -~ranQP .. ._ 
IČO: 356 97 270, DIČ: ;!0 20 31 C 5 ·_-. , IČ DPH: ~~ K 20 20 ~: 1 05 78 
. ..1pi~r . .i v Obchodr, 1..- ::1istri O. ~- • o sLJu Bn · ... ·-:iva t, cdtl.~ 1 : Sa," __ i<;a - <>Io 114' B 
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Jozef žatko 
spoločnosť Orange Slovensko, a. s. 

d.'itum, p-0čia tka, podpis 


