
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 
Podľa§ 44 zákona c. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 
v zneni neskorších predpisov (ďaleJ len "Za kon") medz1 spoločnost' ou 
02 Slovakia, sr o, E1nstemova 24, 851 01 Brat1slava. 
IČO 35 848 863, té DPH. SK2020216748 zapísaná v Obchodnom 
reg1stn Okresného súdu Bratislava l odd1el Sro, vložka čisto 
27882/B (ďaleJ len "Poskytovatel"') a Účastníkom 

1. Učastnik- právnická osoba 
Obchodné meno Správa majetku Sereď. sr o. 
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Adresa Námestie republiky 1176/1 O. 92601 Sereď. Slovensko 
štatna príslušnost' 
IČO l DIČ 46439773/2820006002 
Zap1s zapi sa ná v obchodnom reg1sln Okresného súdu, m1esto Trnava, odd1el Sro, vložka 

2846217 

Správa maJetku Sereď, s ro 
2. Fakturačná adresa 
Obchodné meno 
Adresa Nameslle republiky 117611 O, 92601 Sereď, Slovensko 

3. Kontakt pre fakturáciu 
Meno. pnezv1sko 
Telefón 

4. Spôsob platby 

Email 

o Bankový prevod o Pošlova poukazka o Inkaso 
Čisto bankového účtu l Kod banky 000000-5022197572 l 0900 
Spee Symbol/ Lm1t l EUR 

S. Splnomocnená osoba l zástupca 
Meno, pnezv1sko lnq T1bor Krajčovič 
Čisto hlavného dokladu 

6. Služby 
Cena za aktiváCIU (s DPH) 
Referenčné číslo zákazníka 
Zllčtovacle obdob1e 
Učastn1cke Ci s lo l Číslo SIM karty 
P10gram služ1eb 
Datum akt1vac1e 

7 Zasielanie elektronickej faktúry 

O OO EUR l O OO Sk 
83223021 
01 1 -posledného v mes1ac1 
na prílohe č 1 l na prílohe C 1 
na prílohe č 1 
04122014 Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 

Sk 

Telefón +421911424082 Ema11 ekonomkadk@sered sk 

8. Vyhlásenie zástupcu účastníka 
VyhlasuJem. že som oprávnený konal' v mene a na účet Účastníka na základe písomného splnomocnenia zo 
dňa .2~ · { 1· )o 1., s úradne overeným podp1som Účastníka alebo na základe zákona alebo na základe 
rozhodnutia štátneho orgánu Dokumenty preukazujúce moJe oprávnenie pnkladám k leJ IO Zmluve. 

9. Spoločné ustanovenia 
1 Zmluva nadobúda platnost' a úČinnost' AktiváCIOU SIM karty okrem čl 5, 6, 7 Spoločných ustanoveni tejto 
Zmluvy. ktoré nadobúdajú platnost' a účinnost' dňom podp1su Zmluvy oboma zmluvnými stranami. Poskytovateľ 
sa zavazu1e vykonal' Akllvaciu SIM karty do 30 dni od podpiSU Zmluvy Ak v tejtO lehote nastane n1ektorá zo 
skutočnosti v zmysle § 43 ods 1 pism. c) Zakona. Poskytovater s1 vyhradzuJe právo nevykonal' AktiváCIU SIM 
karty Ak sa Zmluva pov1nne zvereJňUJe v zmysle zákona é 546/201 O Z z, ktorým sa meni a dopiňa zákon 
é 40/1964 Zb Občiansky zakonn1k v zneni neskorších predpiSOV a ktorým sa men1a a dopiňaJú niektoré zákony, 
nadobúda Zmluva úč1nnosr dňom nasleduJÚCim po dn1 J8J zverejnen1a v zmysle tohto zákona, ak tento deň 
nastane po Akt1václl SIM karty Ak dôjde zo strany úcastnika k využ1t1u Služ1eb podl'a Zmluvy pred 
nadobudnutím 1e1 úč1nnosl1. má Poskytovateľ nárok na úhradu ceny za t1elo Služby v zmysle platného Cenníka. 
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2 Učastnik bene na vedom1e a súhlasi s tým, že v prípade, ak uzavrel s Poskytovateľom v rámc1 procesu 
prenásan1a čísla k Poskytovatelov1 Zmluvu. pn ktoreJ Poskytovateľ pôvodne pndelil Ž1adateľov1 ako Účastníkovi 
k teJtO Zmluve číslo z vlastneJ číselneJ množiny, a zárove/i sa prenesen1e Prenásaného či sla k Poskytovateľov! 
neuskutočnilo z dôvodov na strane OdovzdávaJÚCeho podniku alebo na strane Žiadateľa, budú práva 
a pov1nnost1 Poskytovateľa a Ž1adatela ako Účastníka z takeJto Zmluvy nadne trvať po celú dojednanú dobu vo 
vzťahu k telefonnemu číslu pndelenému pôvodne Poskytovateľom z vlastneJ číselneJ množmy, ak Je takéto 
telefon ne číslo pndelené a Účastník pn uzatváraní Zmluvy pož1adal o pokračovanie Zmluvy vo vzťahu k tomuto 
číslu Realizáciu technického prenesema Prenásaného čísla Poskytovateľ oznámi ZáuJemcovi napr. 
prostredníctvom SMS správy naJneskôr deli predchádzaJÚCI dnu tejtO realizácu 

3 M1estom poskytovania Služieb Je územ1e SlovenskeJ republiky pod ťa spec1fikác1e obsiahnutej vo Vseobecných 
podm1enkach poskytovania vereJných elektronických komunikačných služ1eb prostredníctvom vereJneJ telefónneJ 
s1ete spoločnosti 02 Slovak1a. sr o vydané v súlade s§ 44 ods 1 zákona č 351/2011 Z z. o elektroniCkých 
komun1kác1ách v zneni neskorsích predp1sov a podm1enky vydávan1a a používania elektronických penazí (ďaleJ 
len .. Vseobecné podmienky") Cena za poskytované Sluzby Je stanovená platným cenníkom a Účastník sa JU 
zavazuje uhradiť vo výske a v lehote splatnosti uvedenej vo faktúre vystaveneJ po konc1 zúčtovac1eho obdobia 
okrem predplatených služ1eb. ktoré sú spoplatliované v zmysle čl 7 Vseobecných podmienok. Zmluva sa 
uzatvara na dobu neurť:1tú Podp1som potvrdzujem, že som sa zoznámil/a so Všeobecnými podm1enkam1 
a platným Cenníkom. ktoré sé1 neoddeliteľnou súčastou Zmluvy Platný Cenník Je k d1spozíc11 na webovej stránke 
Poskytovatela a v Značkových predajniach a Predajných m1estach PoJmy pouzivané v tejtO Zmluve, ktoré tu n1e 
sU osobitne definované, maJÚ rovnaký význam ako rovnaké poJmy definované vo VšeobecnYch podmienkach 
Poskytovateľa 

4 Zmluvné strany sa v zmysle§ 262 ods 1 zákona č 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v zneni neskorších 
predp1sov (ďaleJ len "Obchodný zákonník") dohodil. ze (1) Zmluva a (11) vzťahy, ktoré vzn1kl1 na základe Zmluvy, 
a ktoré n1e sú výslovne upravené. sa spravujú Obchodným zákonníkom okrem prav a povinnosti výslovne 
upravených Zakonom 
SLJdom. ktorj ma pravomoc na sl1dne konan1e vedené prot1 Účastníkovi, ktorý n1e J8 občanom Slovenskej 
republiky Je vzdy sé1d SlovenskeJ republ1ky m1estne pnslusný podľa s1dla Poskytovateľa Obdobne to plati a1 pre 
pravomoc Telekomunikačného úradu SlovenskeJ republ1ky pre m1mosúdne vyrovnanie sporu medzi 
Poskytovatel'om a zahraničným Účastníkom v zmysle Zakona Pok1ať v tejto Zmluve n1e Je dohodnuté Inak. 
pnslušnosť a právomoc súdu sa spravuje zákonom č 99/1963 Zb .. Obč1ansky súdny ponadok v zneni 
neskorsích predp1sov 

5 Účastník SVOJim podpisom potvrdzuje. ze bene na vedom1e a súhlasi s tým aby jeho osobné údaje v rozsahu 
uvedenom v tejtO Zmluve Poskytovateľ spracúval na účely Informovania Účastníka o službach, ponukách, 
nov1nkách a ďalších Informáciach vzt ahuJÚCICh sa k Poskytovatel'ov1 
V pnpade. ze nesúhlasíte. označte o NIE 

6 Účastník a Poskytovateľ sa týmto dohodil, ze ak Úcastnik poruši SVOJU povinnosť V zmysle čl 4 2 
Vseobecných podm1enok vyuzivať Sluzbu v súlade so Zakonom. Zmluvou a Vseobecným1 podm1enkam1. 
t 1 Účastník sa dopusti zneuzít1a Sluzby (1) automatickým generovaním prevadzky,(ií) využívaním tzv GSM 
brán,(ul) vyuZ1tím SIM karty na zabezpečenie spojenia medzi tretími stranami nedovoleným presmerovanim 
lelekomumkačneJ prevádzky pnpoJením na zanaden1e slúž1ace na automatické smerovanie 
prevádzky,(lv)využivaním tzv nekonečných, resp neobmedzených volaní za účelom získan1e finančného 

prospechu (napr ziskavan1e Kreditu). Účastník sa zavazu1e PoskytovateľoV! na základe Jeho výzvy uhradiť 
zmluvnú pokutu vo výske 1 OO€ za každé takéto zneuz1t1e Služby vo vzťahu ku kazdeJ SIM karte, prostredníctvom 
ktorej došlo k zneužitiu. a to aJ opakovane. 

7 Účastník bene na vedomie. ze Jeho osobné, prevadzkové a lokal1začné údaJe môže Poskytovateľ spracúvať 
prostredníctvom tretích osôb ako sprostredkovateľov Poskytovateľa 

8 Učastník ž1ada o zvereJnenie Jeho úda;ov v rozsahu meno. pnezv1sko, adresa trvalého pobytu a telefónne 
č1slo v zozname účastníkov 

o 
9 Učastnik SVOJim podpiSOm potvrdzuje, ze bol Poskytovateľom Informovaný o možnosti vybrať Sl alternatívneho 
poskytovateľa roammgu ako aJ o spôsobe, akým si možno zvoliť roammgové služby, ktoré alternatívny 
poskytovateľ roam1ngu poskytuJe 

10 Tato Zmluva nahradza a ruší všetky predchádzaJl.'ICe Zmluvy vztahujlke sa na Účastnícke č1slo 

11 Účastník podpísaním tohto dokumentu prostredníctvom techn1ckého vybavenia Poskytovateľa súhlasi so 
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spracovaním SVOJho podprsu a súvrsracrch brometnckých údajov. ktoré jednoznačne a nezamenrtel'ne identrfikuju 
Účastníka (Brometncký podprs) 
12 Súhlasím so zasrelan rm elektronickeJ faklúry na emarlovú adresu (ak Je uvedená vyššre) alebo na portál Moje 
02 

13 Podprsom potvrdzujem prevzatre SIM karty 

14 Zmluvné strany sa dohodlr. že všetky spory vznrknuté zo všetkých zmlúv o pnpoJeni a zmlúv o poskytovani 
vereJných sluzieb uzavretých medzr Účastníkom a Poskytovatel'om a v súvrslostr s týmrto zmluvamr, budú 
rozhodované v rozhodcovskom konani pred Rozhodcovským súdom v Bratrslave, so sídlom Ventúrska 14, 811 
01 Bratislava. jediným rozhodcom. v súlade so štatútom a rokovacím poriadkom tohto súdu, alebo pred 
Rozhodcovským súdom znad en om pn SlovenskeJ hospodárskeJ komore. sr o. so sídlom Stú rova 19. 040 01 
Košrce. jedrným rozhodcom, v súlade so štatútom a rokovacím ponadkom tohto súdu alebo v konani v zmysle 
zákona č 99/1963 Zb Občiansky súdny ponadok pred príslušným všeobecným súdom SlovenskeJ republiky, 
podla slobodnej vóle zmluvnej strany. ktorá zalobu vočr druhej zmluvnej strane podáva. 

Podpis účastníka alebo jeho zástupcu 

Podpis žiadatel'a 

Správa maJetku $ered, s r.o. 
Nám--~'- "A ...... Io<l'a,." 11l71<HO { 

ičO) 

v 

Mreslo a dátum Nitra. 04 12 2014 

Zmluva sa vyhotovuje v 3 origináloch. 

Za poskytovatel'a 

Podpis a pečiatka: ~· ~ .. 
RacJek Stérba. Vykonny 

7
nad1tel pre~ek predaja a služ1eb 

~-

'. d ' V zastupent· lvanaftstvanova 
Kód predajCU BÚ001 00004 90032 
Mreslo a dátum Nitra. 04 12 2014 

LINE2 Slovakia, s.r.o. 

v spolupr.íd.., ol 
Koci'IIJ'/Ih 'J'•'IIII I·J11rtJ 

@ 

IČO 1,•, ",JI, !lh l( l>PH·C:,K{02102fWlR 
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Príloha č.1 k zmluve o poskytovaní verejných služieb 
Zoznam služieb 

Program služieb: 
. Cislo SIM karty: 
- Telefónn~ číslo: 

Doplnkové ~lužby a aktivované extra balíčky: 
Extra balíček: 

- Doplnková služba: 

Program služieb: 
- Císla SIM karty: 
- Telefónne číslo: 
Doplnkové služby a aktivované extra balíčky: 

02 Pausal 
Karta Postpa1d Akt1v/vym 
MSISDN číslo 

Internet XL- bezplatne 

SIM128SK 01 894210432220794821 
948073109 

02 Pau sál Plat1nový- neobmedzeny 

02 MoJa firma 
Karta Postpa1d Aktiv/vym 
MSISDN číslo 

SIM128SK 01 894210432220794822 
948379893 
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