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Číslo zmluvy: 0015588

ZMLUVA o POSKYTOVANÍ VEREJNYCH SLUŽIEB
(ďalej len „zmluva“)

podl'a š 44 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
,,Zákon") medzi:

1 , POS KYTOVATELIA

02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, lČO: 35 848 863, IČ DPH: SK2020216748, zapisana v
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 27882/B (ďalej len ,,O2SK")

O2 Business Services, a. s., Einsteinova 24, 851 O1 Bratislava, lČO: 50 087 487, lČ DPH: SK2120172670,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 6290/B (ďalej len „O2BS“)

(ďalej len „Poskytovatelia“ alebo „Poskytovateľ“)

spoločne zast.: Martin Ďurov, na zaklade plnomocenstva

a

2. ÚČASTNÍK

Obchodne meno / meno: Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o.
Sídlo / adresa; Považské Podhradie 333 017 04 Považská Bystrica

IČO: 31613314
IČ DPH: SK2020439883

DIČ: 2020439883

Zapísany: Výpis z Obchodného registra Okresného súdu
Trenč ín Vložka číslo: 2768IR

Adresa na zasielanie faktúr, akje iná ako sídlo:
E—mail na zasielanie elektronických faktúr:

V lVlENE KTORÉHO KONÁ

Meno a priezvisko: Peter Stoklasa
Funkcia: riaditeľ

Vyhlásenie zástupcu účastníka: (Vyberte)

Vyhlasujem, že som oprávnený konat" v mene a na účet Úč astníka na základe písomného splnomocnenia zo
dňa s úradne overeným podpisom Úč astníkaalebo na základe zákona alebo na základe rozhodnutia
štátneho orgánu. Dokumenty preukazujúce moje oprávnenie prikladám k tejto Zmluve.

1. PREDMET ZMLUVY A ZMLUVNÉ DOKUMENTY

1.1. Poskytovatelia sa zavazujú poskytovať Úč astníkovi verejné služby (ďalej len „Služba“, resp. „Služby“).
ktoré si Úč astník od niektoreho z Poskytovatelov objedná. Každú jednotlivú Službu si Úč astník objedná
formou príslušnej Špecifikácie Služby (ďalej len Špecifikácia"), ktorá definuje komerčné aj technické
parametre Služby a tvorí neoddeliteľ nú súčasť tejto Zmluvy. Úč astník je zároveň zaviazaný riadiť sa pri
používaní Služieb Všeobecnými podmienkami poskytovania verejných elektronických komunikačných
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služieb O2BS, vydanými v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciach v znení
neskorších predpisov (ďalej len “VP O2BS") a Všeobecnými podmienkami poskytovania verejných
elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej telefónnej siete O2SK, vydanými v súlade
so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciach v znení neskorších predpisov a podmienky
poskytovania platobných služieb (ďalej len “VP O2SK"), v závislosti od Špecifikácie.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si v celom rozsahu vedomé skutočnosti, že podmienky pre poskytovanie
jednotlivých Služieb, vrátane všetkých práv a povinností zmluvných strán sú stanovené touto Zmluvou
a nasledovnými zmluvnými dokúmentami:

Špecifikácie, ktoré definujú komerčné a technické parametre objednaných Služieb
Cenník O2BS, v pripade Služieb O2BS
Cenník O2SK, v prípade Služieb O2SK
VP O2BS
VP O2SK
Preberací protokol alebo Dodací list, ktorého podpisom Úč astníkdeklaruje zriadenie a odovzdanie
Služieb v rozsahu konkrétnej Špecifikácie
Súhlas so spracúvaním osobných údajov Úč astníka
Dokumenty preukazujúce plnomocenstvo zástupcu účastníka.

POPLATKY ZA SLUŽBY A FAKTURÁCIA

Zriaďovací poplatok je jednorazový poplatok splatny na začiatku zmluvného obdobia a spravidla pokryva
jednorazové náklady Poskytovatelov danej Služby spojene so zriadením Služby.
Pravidelný mesač nýpoplatok je poplatok za kalendárny mesiac poskytovania Služby alebo poplatok za
prenájom telekomunikačných zariadení.
Poplatky za prevádzku sú poplatky spojene s prevádzkou elektronických komunikačných Služieb za
príslušný mesiac v zmysle platnej Špecifikácie, pripadne Cenníka O2BS a O2SK platného v danom období
a iné poplatky v závislosti od meraných hodnôt Služby.
Poplatky za Službu sú spravidla fakturované v tom mesiaci, v ktorom je Služba poskytovaná. Poplatky za
Službu, pri ktorej sú súčasťou celkovej mesač nej ceny aj poplatky za prevádzku, budú fakturované
v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola Služba Úč astníkovi poskytnutá.
Minimálny objem (ďalej len ,,MO“) je špecifikovaný v Špecifikácii príslušnej Služby.
Úč astníkberie na vedomie, že ceny uvedené v príslušnej Špecifikácii sú nadradené tým, ktoré sú uvedené
v aktuálne platnom Cenníku O2BS a O2SK.
Fakturačné obdobie je vždy obdobie jedného kalendárneho mesiaca, za ktoré je Úč astníkovi fakturovaný
Pravidelný mesač nýpoplatok.
Úč astník sa zavazuje platiť Poskytovateľ om poplatky za poskytované Služby vo výške určenej
špecifikáciami, prípadne Cenníkmi O2BS a O2SK platnými vdanom období, ato na zaklade riadne
vystavených faktúr.
Faktúra na Zriaďovací poplatok bude Úč astnikovi vystavená po podpise Preberacieho protokolu, ktorým
Úč astník písomne potvrdí zriadenie Služby.
Pokiaľ Úč astník odmietne bez závažného dôvodu podpísať Preberací protokol, považuje sa Služba za
zriadenú á odovzdanú a Úč astníkovi vzniká povinnosť platiť riadne vystavené faktúry za Služby.
Poskytovatelia sú oprávnení fakturovať spolu s mesač nými poplatkami aj rozdiel medzi dosiahnutým
objemom fakturácie za Služby vo Fakturačnom obdobi a výškou l\/lO, v prípade ak bol dohodnutý
v konkrétnej Špecifikácii a za podmienok dohodnutých v tejto Špecifikácii.

. Splatnost" faktúry je 14 dní odjej vystavenia.

DOBA TRVANIA ZMLUVY A VYPOVEDNÁ LEHOTA

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Doba viazanosti poskytovania konkrétnych Služieb/doba určitá sa vždy dohaduje jednotlivo v predmetných
špecifikáciách a začína plynúť dňom prevzatia Služby deklarovaného podpisom Preberacieho protokolu,
pokiaľ nebude v Špecifikácii uvedené inak.
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Úč astník sa zaväzuje po celú dobu účinnosti tejto Zmluvy písomne oznamovať Poskytovateľ omzmenu
identifikačných údajov účastníka. a to adresy sídla, fakturačnej adresy, názvu či mena, právnej formy,
telefónneho čísla, IČO, DIČ ato najneskôr do siedmich kalendárnych dni odo dňa takejto zmeny.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach. z ktorých po podpísaní Úč astník obdržíjedno vyhotovenie
a Poskytovatelia spoločne jedno vyhotovenie.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných
strán. Ak sa Zmluva povinne zverejňuje, nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dnijej zverejnenia.
Úč astník berie na vedomie, že jeho osobné, prevádzkové a lokalizačné údaje môžu byt' spracúvané
prostredníctvom tretích osôb ako sprostredkovateľ ov, ktorými sú spoločnosti patriace do skupiny O2 v SR
a ČR.
Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva nahradzuje všetky predchádzajúce písomné a ústne dojednania
medzi zmluvnými stranami, vrátane pôvodnej zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ak bola podpísaná,
pričom všetky špecifikácie služieb uzatvorené pred podpisom tejto Zmluvy ostávajú v platnosti a vzťahujú
sa na nich podmienky dohodnuté v tejto Zmluve, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.
Každá zo zmluvných strán je oprávnená písomne požiadať o zmenu tejto Zmluvy. Akúkolvek zmenu
zmluvy je možné uskutočni ťlen vo forme písomného dodatku k Zmluve.
Zmluvne strany vyhlasujú, že ich vôľ avyjadrená v tejto Zmluveje vážna, slobodná a určitá, že prejavy vôle
zmluvných strán sú dostatočne zrozumiteľ né. Na znak súhlasu s celým obsahom tejto Zmluvyju zmluvne
strany podpisujú.

“fl "ŠWLG dňa .ĺĺ.“?f'ĺ"..ĺj7 v .............................................. .,dňa...............
n.
li

Za Poskytovateľ ovOZBS a OZSK Za Úč astnika
u _T-O2 Business Services, a.s. "Einsteinova 24. 851 01 Brauslava ĺ-f“|čo: so 037 487

|C DPH: SK2120172670V
Peter Stoklasa, riaditel"

Mestské lesy
Považská Bystrica, s.r.o.
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