
Číslo zmluvy: A20396829 Počet SI M kariet na zmluvu: 24 
Názov predajného miesta: SATMO s.r.o. Kód: ID078DSP02 

Meno a priezvisko predajcu: Dorocák Tomáš Telefón: 0918411440
Poznámka: N_NORMA_IOT_2021

Dátum: 25. 8. 2022

Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
uzavretá podľa § 84 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách medzi 

spoločnosťou Orange Slovensko, a. s.
so šidlom 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 I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B 
(ďalej len "spoločnosť Orange")

a

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

Meno, priezvisko, titul / Obchodné meno / Názov: 
EMKOBEL, a.s.

Trvalý pobyt / Sídlo / Miesto podnikania (mesto / obec, ulica, popisné číslo, PSČ, pošta):
Rázusova ul. č. 1846, Spišská Nová Ves, 05201 Spišská Nová Ves 1

Telefónne číslo (aj s pred voľbou): Fax (aj s predvoľbou):

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

Číslo a platnosť OP / pasu: Štátne občianstvo: 
SR

Rodné číslo / IČO: 
31736785

IČ DPH/DIČ*:

Spôsob platby:

Štatutárny zástupca: 
Marián Bubeník

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

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

*) IČ DPH vyplní účastník, ak mu IČ DPH bolo pridelené, DIČ vyplní účastník, ak mu nebolo pridelené IČ DPH 
a zároveň mu bolo pridelené DIČ.

Prílohy:
Dokumenty k nahliadnutiu:

Predmet zmluvy:

Telefónne
číslo

Číslo 
SIM karty

Pridelená 
SIM karta 
(Priezvisko 
/  meno)

Žiadam o 
zverejnenie 
tel. čísla 
v zozname 
účastníkov

Typ
telefónu

Účastnícky
program Služby

0915731826 8942101
110152016937

Vetva 2 
Vežiaky nie loT Connect

0908971696 8942101
110152016200 Kaštieľ 2 nie loT Connect

0908974065 8942101
110152016390 Obecný úrad nie loT Connect
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Telefónne
číslo

Číslo 
SIM karty

Pridelená 
SIM karta 
(Priezvisko 
/ meno)

Žiadam o 
zverejnenie 
tel. čísla 
v zozname 
účastníkov

Typ
telefónu

Účastnícky
program Služby

0908974877 8942101
110152016309 Pošta nie loT Connect

0908975033 8942101
110152016325 Suržina 3 nie loT Connect

0908975464 8942101
110152016317 Nálepkova 5 nie loT Connect

0908976252 8942101
110152016341

Nálepkova
1-3 nie loT Connect

0908976917 8942101
110152016358 Nálepkova 7 nie loT Connect

0908976981 8942101
110152016374

Nálepkova
9-11 nie loT Connect

0908977843 8942101
110152016408

Nálepkova
13-15 nie loT Connect

0908982906 8942101
110152016416 Nálepkova 17 nie loT Connect

0908983225 8942101
110152016424 Nálepkova 23 nie loT Connect

0908983386 8942101
110152016432

Nálepkova
19-21 nie loT Connect

0908983952 8942101
110152016440

Za Kaštieľom 
1 nie loT Connect

0908984458 8942101
110152016457

Za Kaštieľom 
2 nie loT Connect

0908985281 8942101
110152016465

Za Kaštieľom 
3 nie loT Connect

0908985469 8942101
110152016473

Za Kaštieľom 
4 nie loT Connect

0915729950 8942101
110152016499

Za Kaštieľom 
5 nie loT Connect

0915730389 8942101
110152016481

Za Kaštieľom 
6 nie loT Connect

0915731056 8942101
110152016903 Ekonomizér nie loT Connect

0915731624 8942101
110152016911 Ohrev TÚV nie loT Connect

0915731675 8942101
110152016929

Vetva 1 
Nálepkova nie loT Connect

0915732398 8942101
110152016952

Vetva 3 
Pošta nie loT Connect

0917970109 8942101
110152016283 Kaštieľ 1 nie loT Connect

1. Potvrdzujem prevzatie SIM kariet podľa Zmluvy v počte 24 ks.

2. Sprístupnenie Služieb Účastníkovi vykoná Spoločnosť Orange aktivovaním pridelenej SIM karty / SIM kariet v Sieti bez zbytočného 
odkladu po uzatvorení Zmluvy a po uhradení aktivačného poplatku podľa platného Cenníka Účastníkom, spravidla do 24 hodín. 
Účastník uhradí aktivačný poplatok v cene podľa Cenníka, pokiaľ medzi Účastníkom a Spoločnosťou Orange nie je dohodnuté inak.

3. Ceny Služieb a súvisiacich plnení sú uvedené v platnom Cenníku v členení podľa účastníckych programov. Samostatne sú uve
dené ceny Služieb podľa 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 Účastník môže vyžiadať infor
mácie o aktuálnych cenách služieb spoločnosti Orange a prípadných 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 posky
tovaní verejne dostupných služieb sú uvedené v takomto dodatku.
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4. Spôsob fakturácie:
□  Elektronická forma . . .  u-.

Podrobnosti týkajúce sa elektronickej formy faktúry (napr. e-mailová adresa pre tíoruč^anie faktúry) s u u ^d e n e  v ^  
dokumente. Súhlasím s poskytovaním elektronickej faktúry v zmysle Podmienok poskytovania služby elektronická faktúra 
zverejnených na www.orange.sk.

0  Papierová forma
5 Zúčtovacie obdobie priraďuje spoločnosť Orange každému Účastníkovi, pričom jeho dĺžka nepresiahne tridsaťjeden za sebou idú

cich kalendárnych dní. Zúčtovacie obdobie priradené Účastníkovi začne plynúť od dátumu vykonania prvého odpočtu poskytova
ných Služieb a skonči sa uplynutím účastníkovi prideleného zúčtovacieho obdobia. Zúčtovacie obdobie priradene konkrétnemu 
Účastníkovi Spoločnosťou Orange platí po celé obdobie platnosti Zmluvy, ibaže spolocnost Orange jednostranne stanoví inak. 
Spoločnosť Orange po skončení zúčtovacieho obdobia priradeného Účastníkovi (v prípade ak vykoná vyúčtovanie počas zúčtova
cieho obdobia platia ustanovenia tohto bodu primerane aj pre toto vyúčtovanie, ktoré sa vykoná 'nokedyakoposkončenizučtova- 
cieho obdobia) vyhotoví vyúčtovací doklad alebo faktúru, ak povinnosť vyhotovit fakturu vyplyva z_príslušných právnych predpisov 
(ďalej vyúčtovaldoklad a faktúra spolu len ako "faktúra"), ktorou vyúčtuje ceny poskytnutých s u ?'eb P“ ? ® ° o o r ä v  
vrátane súm zaplatených Účastníkom ako zábezpeka alebo preddavok na cenu za poskytnuté služby. Spolocnost Orangeje op a 
nená okrem alebo namiesto pravidelného vyúčtovania cien kedykoľvek počas zúčtovacieho obdobia
alebo ai celel ceny Služby alebo Iných služieb poskytnutých účastníkovi alebo mm požadovaných alebo vykonat kedykolvek počas 
zúčtovacieho obdobia vyúčtovanie preddavku na cenu Služby alebo Iných služieb poskytnutých Účastníkov, alebo n,m požadova
ných Cenu služby Roaming, ktorú z technických príčin nebolo možné vyúčtovať po skončení zúčtovacieho obd° bl®.p.r'r®be"®bo 
Účastníkovi vyúčtuje Spoločnosť Orange dodatočne, spravidla do troch mesiacov od posledného dna zúčtovacieho obdobia pnra 
deného Účastníkovi, v ktorom služba Roaming bola poskytnutá. Účastník a spolocnost Orange sa mozu dohodnut na dorucovan 
elektronickej formy faktúry a elektronickej forme doručovania faktúry, pričom tato dohoda nemusí mat písomnú formu. V pnpade, ze 
sa Účastník a spoločnosť Orange dohodli na doručovaní elektronickej formy faktúry a elektronickej forme doručovania faktúry, sa 
elektronická faktúra považuje za9 predloženú a doručenú Účastníkovi, ak bola odoslaná na (i) na poslednú emailovú adresu urcenu 
Účastníkom ore doručovanie elektronickej faktúry a ak taká nie je z akýchkoľvek dôvodov k dispozícii, (u) na poslednú známu emai
lovú adresu oznámenú spoločnosti Orange Účastníkom alebo (iii) formou internetovej linky cez SMS, MMS atebo iným ^ r o m c -  
kvm spôsobom na telefónne číslo Účastníka, po zadaní ktorej na internete bude účastníkovi sprístupnená faktúra. E-mailova 
adresa a telefónne číslo sa popri adrese na doručovanie písomností stanovenej v Zmluve považuje za adresu pre zasielame faktu 
ŕp fsom niífvTm y® le  Všeobecných podmienok. V prípade, že sa tak spoločnosť Orange dohodne s treťou osobou ktorá poskytoje 
ú S ľo v is v d e s lu ž b y  alebo tovary, je spoločnosť Orange oprávnená na svojej faktúre účtovať tiež cenu, ktorú je účastník 
Dovinnv Dlatiť takémuto tretiemu subjektu, pričom v takom prípade je Účastník povinný platit dotknutú cenu tretej osobe prostredmc-

» il°  čeny "»  vystavenej spoločne,tou Orange a doručenej Účastníkov, sa považuje

za oznámenie tejto skutočnosti Účastníkovi.
R Snoločnosť Oranqe ie 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 obmedzit moznost jeho využívam 
Ä a k o j e Š ľ e ť S H S S n g e  (tzv. blokovanie Zariadenia na sieť / SIM-lock) počas doby stanovenej v Pokynoch 
spoločnosti Oranqe Účastník je oprávnený požiadať o odblokovanie Zariadenia pre použitie v inej sieti, ako je Siet spoločnosti 
OranaľaŽD?uS?vnub^stľnoveneľdoby, a to prostredníctvom predajnej siete spoločnosti Orange. Účastník prehlasuje, ze sa oto- 
7ná m Ts^ore uvedený miskutočnosťami, a s ich vedomím kupuje Zariadenie do svojho vlastníctva alebo nadobúda Zariadenie do 
svoiei dispozičnej sféry na základe iného právneho titulu. Účastníkovi nevznikajú z hore uvedených dovodov žiadne Právne nároky 
voč spoločnosti Oranqe najmä mu nevzniká: (a) právo reklamovať vyššie uvedené skutočnosti na zakúpenom tovare (b) pravo 
ň n ž n d X  z hore uvedenýXdÔvodov Žavu z kúpnej ceny, nájomného alebo inej odplaty za Zariadenie, (c) pravo z hore uve-

vznik vady na Zariadení, za ktorú spoločnost Orange nebude níest žiadnu zodpovednost.

J5 SK Ä  uniuS Ä
Ä Ä
atď.).
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní verejne dostupných služieb sú Všeobecné podmienky poskytovania verejne 

na w iw  orange.sk. Zmluva je vyhotovená dvojmo, jedno vyhotovenie pre účastníka a jedno pre spoločnost Orange Slove s , . .

mácie je možné nájsť na https://www.orange.sk/prevas/sluzby/roammg.

Aktuálne informácie o všetkých platných roamingových poplatkoch su uvedene na stránke www.orange.sk. 

nená účtovať Účastníkovi poplatok za doručenie zásielky podlá platného Cenníka.

7.

8.
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12. Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastník potvrdzuje, že bol informovaný, že aktivovaním niektorej z roamingových dopln
kových služieb nebude v členských krajinách Európskej únie a krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA), respektíve 
v tých členských krajinách Európskej únie, ktorých sa týka niektorá z aktivovaných doplnkových roamingových služieb, využívať 
regulované roamingové ceny. Podstatou regulovaných roamingových cien je využívanie roamingových služieb v krajinách Európ
skej únie a krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA) za rovnaké ceny ako v SR. Účastník môže kedykoľvek požiadať 
o prechod na regulované roamingové ceny.

13. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory z tejto zmluvy, alebo s ňou súvisiace, rozhodne v rozhodcovskom konaní pán Mgr. 
Andrej Gundel, advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 7042, a v prípade, 
že sa tento z akéhokoľvek zákonného dôvodu rozhodcom nestane, tak pán JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D., advokát zapísaný 
v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 7045, a v prípade, že sa tento z akéhokoľvek zákon
ného dôvodu 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 na adresu sídla rozhodcu, ktorým je 
sídlo jeho advokátskej kancelárie ku dňu podania žaloby zapísané v zozname SAK. Odmena za rozhodcovské konanie je splatná 
podaním žaloby a činí 5 % z hodnoty predmetu sporu, minimálne však 16,50 € (plus príslušná DPH). Rozhodcovské konanie môže 
byť výlučne písomné a rozhodnutie nemusí obsahovať odôvodnenie, rozhodca však môže v prípade potreby ústne pojednávanie 
nariadiť. Zmluvné strany výslovne žiadajú o doručovanie na poštovú alebo e-mailové adresy uvedené v tejto zmluve. Zmluvné 
strany sa zároveň dohodli na tom, že rozhodca môže po začatí rozhodcovského konania nariadiť predbežné opatrenie v súlade 
s ust. § 22a zák. č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.

14. Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastník potvrdzuje, že mu pred podpisom tohto zmluvného dokumentu bolí na trvanlivom 
nosiči Podnikom poskytnuté jasné a zrozumiteľné informácie podľa § 84 ods. 3 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komuni
káciách v platnom znení a zhrnutie zmluvy podľa § 84 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom 
zneni a zároveň účastník potvrdzuje, že mu bolo umožnené oboznámenie sa s uvedenými informáciami. Poskytnuté informácie 
a zhrnutie zmluvy sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tohto zmluvného dokumentu.

15. Použitie telefónneho čísla na účely priameho marketingu:
Spoločnosť Orange Slovensko, a. s. týmto v súlade s § 116 ods. 13 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách 
v znení neskorších predpisov informuje účastníka, že pridelené telefónne číslo nie je možné používať na účely priameho marke
tingu. Priamym marketingom sa na účely vyššie uvedeného rozumie akákoľvek forma prezentácie tovarov alebo služieb v písomnej 
forme alebo ústnej forme, zaslaná alebo prezentovaná prostredníctvom verejne dostupnej služby, a teda prideleného telefónneho 
čísla, priamo jednému alebo viacerým účastníkom alebo užívateľom.
Týmto ako účastník vyhlasujem, že som bol spoločnosťou Orange Slovensko, a. s. v súvislosti s poskytnutím telefónneho čísla na 
základe zmluvy o poskytovaní verejne dostupných služieb preukázateľne informovaný o skutočnosti, že pridelené telefónne číslo 
nie je možné používať na účely priameho marketingu.

0  Súhlasím s dohodou □  Nesúhlasím s dohodou

á :-.:::.
Ing. Marián Bubeník

Podpis a pečiatka účastníka
Nemečková Zuzana

Riaditeľka úseku B2B Marketing & Sales Orange 
Slovensko, a. s.
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