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·:.};nf :i: · 'Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve
· :,_)r, , .. · ·. o poskytovaní verejných služieb

a

; ID predajcu ID390DSP04

,Qrang~ Sl_~v~·~sk.Ô, a. s.
so ~íd19f!1 Me.to_~ova .~. 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270, DIČ: 20 20 31 05 78, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78
zapisana v O~p.n91~nom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B '
(ďalej len "Pod.ni!<~'). .

,\ . . .

• . ) J:!,'• · .. ·~
a., !;_'; :·ii . i··

Qpa~tr-i1k.'(Oso_ba:
1
prävhická / fyzická podnikateľ/ fyzická nepodnikateľ): Právnická osoba

...,. •1

,; ,.;· '!, ,, . ,. • • ~ .

{&i1eno, •priezvisko,. titul / Obchodné meno / Názov:
Centrum pre.~eti a rodiny Trenčín

Trvalý pobyt/ Sídle/ Miesto podnikania (mesto/ obec, ulica, popisné číslo, PSČ, pošta):
Trenčín 1, Jil~,nnického 40, 91101, Trenčín 1
~íslo ~ platľ)p§fpP / pasu:
:: . ~· .

Rodné· číslÔ;U·JGeJ,: ;.;
90182486 ·o< ?t'r ''.),

Štátne občianstvo:
SR o /'{J. ;áro

J:
'äi
~-,
E
,E

j
Číslo a platnosť OP / pasu / preukazu p. na pob1/t~ , ·~

~

IČ DPH /DIČ:

zastúpený: \ :r ...
--. - ~, - - - ..,. -

,-
( ,, ~} ,, ("')

, , . (pod skratkou "p. na pobyt" sa rozumie povolenie na pobyt cudzinca~ ~
j(q'ale(len "U9a~tp,í;k")_ , l ~
;u~atvár~jú tvt,o:'.::Pphodu o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (ďalej lehl ~
;"~ohoda"; Dôdatky k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, ktorých uzavretie je predmetom D~ho,dy/ ;_
:a ktorých ideritifikačn$ kódy sú uvedené v článku 2 tejto Dohody, sa označujú tiež ako "Dodatky"). '., "'-··j :~: ·:· ·· ';-':,!)f·,,;i.,. ,:" Í ,O

· ,, · ťi \, ·:;-- Čl. 1 Uzavretie Dodatkov a Definície l -~
·~.. • ' - ''""~· ... , . "'' " . ••• ..,;..,,~{ .lll,

_1·:·1 l:Jčastník,iá Podnik (ďalej tiež "zmluvné strany") sa za účelom uzavretia viacerých Dodatkov, predmetórr] ~
! v „ -k~orý~Q.jftfµi:,ray~podmienok kúpy koncového telekomunikačného zariadenia (ďalej tiež "MT") a prípadn1 j
\. ú· (~k tci_:'.-ÝY.Plýva;'Z;;textu jednotlivých Dodatkov) tiež úprava osobitných podmienok využívania elektronic

1
·!1>l /; :. · _kých ·keŕ:nun'ika~ných služieb poskytovaných Podnikom, dohodli na hromadnom uzavretí Dóáatko~ J

· ·· Jortno~'p9dpJsu.téjto Dohody. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že podpisom tejto Dohody sa pgy_až1:1J9.I 8
'za podpfsarié aj Dodatky, ktorých identifikačné kódy (ďalej tiež "IKD") sú uvedené v tejto Dohode,~ teg:Fl ····
že podpi~.tejt~Dohody sa zároveň bude považovať za podpis každého jedného Dodatku, ktorého IKD jel ,.,
uvedený .Wč!an~u ,2 tejto Dohody. : r;

IH2 "ľmluv~;#;iitr~ny sa dohodli, že pre účely tejto Dohody majú v nej používané pojmy nasledujúci význém::'é:r\) '.::
. :-i a·) ·zmľ~vt· b· poskytovaní verejných služieb - zmluva uzavretá medzi Podnikom a Účastníkom, ki:{ktcf~j :t

sa ui~vli=frajµ jednotlivé Dodatky a predmetom ktorej je najmä poskytovanie verejnej telefónnej služby? -'.{
. .V príp_~de, že sa Dodatky uzavierajú k viacerým zmluvám o poskytovaní verejných služieb s rôznymi; ?
. číslami1 rozumie sa pod pojmom "Zmluva o poskytovaní verejných služieb" vždy tá zmluva o po_sky:~O.:i ·:;:

. ť: \/áľJJ'~~t~Jr.,ýc_h služieb, ku ktorej sa konkrétny Dodatok uzaviera, ako táto skutočnosť vyplýva z_;údaJé~ :Í~
' ••. ·u\ie~ehy.dh ·č_lánku 2 tejto Dohody. ;... _· ..::~-~

1
,

Cl ' bJ '.v:zgl:;fpód :tým.to pojmom sa rozumie nevyplnené tlačivo Dodatku, ktoré tvorí prílohu tejto Dp,t\Q.A~ ;r
· a ktoiého texf-(bez konkrétnych parametrov, ktoré sa majú doplniť do nevyplnených kolóniek vJ,orti1Rl ,½
tlačív~) _Olilsaliuje podmienky Dodatkov, ktoré sú rovnaké pre všetky Dodatky uzavierané prostr~d-~fäf 9
tvom Jejtp Dohody. Priradením konkrétnych Premenných parametrov uvedených pre konk~e!nij
Doda*y f lc1~:mtifikáciách, ktoré sú obsiahnuté v článku 2 Dohody, k zodpovedajúcim prázdnym kolóh-:
kam vô'Vzoťe, a to spôsobom uvedeným v tejto Dohode, sa určí obsah konkrétneho Dodatku. ,. ,.:.; ,.;., ., ·.. ,,,,:Lg,,:::-· . ,! : '--~- ' ..., ' . ' ;-.,;

C !{ 111111•1111 11111111Číslo účastnľ~~\:o.1o0369032 1/5 A3905439 62739097:l'.
. !'k;;;:
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c) Prem7nné parametre - sú jednotlivé údaje uvedené v Identifikáciách, ktoré mofuoť,i,~ základe ;cl,
. slovneho_ozn~če~la alebo ~lselného indexu, ktorý je pri nich uvedený v prislu'šryeJ l~~fikácii,,p[Íra!Jiť
ku kon~retneJ PrazdneJ kolonke vo Vzore, čím je možné:ldentifikovar obsah JednbH~~lľ Do~atk<i_\,,,
SpoJenim textu Vzoru, Premenných p~rametrov prislúchajúcich podľa prls10šn8ho Al\:IJ • kiJ konki§t!
nemu Dodatku, identifikačných údajov Učastníka uvedených v záhlavl tejto DÔ!lodj,; íl?i,l1j:>adne iéx'lu
príslušnej Prliohy č. 1 Dodatku je možné získať kompletný obsah Dodatku' ··akó;bolilií·zmysle te~o
Dohody dohodnutý zmluvnými stranami. Premenný parameter môže pozoslávár léh'~'Jlidňého údaja
(napr. názov účastníckeho programu, o aktiváciu ktorého na základe Dodatku ú~tttíl< žiada), ale· aj
z viacerých údajov (napríklad vymenovanie viacerých účastn ickych programoi/; ktol\\, isi Účástnik je
oprávnený v zmysle Dodatku na SIM karte aktivovať počas jeho platnosti). P18menné,liaianieire kon,
krétneho Dodatku sú vo svojom súhme jedinečné, aj keď niektoré jednotlivé Prénitlifié Pa'ramet/Ei
(alebo aj ich väčšina) viacerých Dodatkov môžu byť rovnaké. .. ,, i•·:u · ·:- ·:

d) Identifikácia - Je súhrn Premenných parametrov zhromaždených do jednej tabúil<Y; k'ťoŕé prislúchajú
. k tým Dodatkom, ktorých IKD je uvedené v Identifikácii (pokiaľ je v Identifikácii len j~tl(!h IKD, VZfahujú

sa všetky Premenné parametre Identifikácie len k jednému Dodatku). Každéil)u .z .f'r~Í(l.!lnných · par,,- ·
~etrov v ld~ntifikácil ie pri~dené konkr~tne slovné o'?]ačenie alebo kon'!ffl!~Y.'. i;\!l_l;j~ý ihf!áx,' ~~
zaklade ktorych Je mozne sparovať konkretny Premenny parameter a konkret~9 prélžčl.~q·Jolonku

1
~0

Vzore. Obsah kolóniek v uzavretom Dodatku tvoria tie Premenné parametre,i':ktôr~ ''m'ó2ho v·:zrii'yšle
predchádzajúcej vety spárovať s rovnako označenými kolónkami vo Vzors: Pr'E'fm,H~'é · parametre
zahrnuté do Identifikácie sú zhromaždené do tabuľky spôsobom, ktorý umožňl:JJe-j~Hrťô~iiačne identffi.:
kovar, ktorý Premenný parameter tvorí obsah ktorého konkrétneho Dodatku. \.(.,h~méJ časti tabuľky •
tvoriacej Identifikáciu sú uvedené tie Premenné parametre, ktoré sa prt jednoflivých' Dodatkoch, j
ktorých IKD sú uvedené v Identifikácii, odlišujú (napr. IKD, telefónne číslo SIM karty;'.l<(óré má každý l
Dodatok odlišné od ostatných Dodatkov) alebo ktoré sa môžu, ale nemusia, odllšov8r•l);é]ír. č.l Zml1>~ý ,
o poskytovaní verejných služieb). Premenné parametre, uvedené v hornej časthíd~ri'.tiňkäcie, 'sú vžay -?.
Zoradené takým spôsobom, že na prvom mieste je IKD identifikujúce Dodatok a zä'íiini sú uvedené j
ďalšie Premenné parametre tohto typu prislúchajúce k tomuto Dodatku (za nimi m;jsleduje ďalšie IKD g
identifikujúce ďalší Dodatok, pokiaľ sú v Identifikácii Premenné paramtre 'viacerých Dodatkov). ;g
V dolnej časti ·tabuľky tvoriacej Identifikáciu sú uvedené tie Premenné paratt,etrer· l{tt;bťé sú r.dvna:ké ~
u všetkých Dodatkov, ktorých IKD je uvedené v Identifikácii, a preto každý:jederľ.'fälky,to Rremenľlý f;j
parameter (ktorý je uvedený v Identifikácii len jeden krát, ale tvorí súčasť ka~déh<{ptéq~tkll; ,:ktor-éľ.lo ~
IKD je uvedené v Identifikácii) možno prostredníctvom jeho slovného ozna1:en;,. li11Jebo číselného ~
indexu spárovať s príslušnou rovnako označenou kolónkou v každom Dodatku, ktoi,jho· IKD je uvs- ~
dené v predmetnej Identifikácii. .. , , ..

. , ' :i' ,:} '
e) Príloha č. 1 Dodatku - je prílohou niektorých Dodatkov (u ktorých tvorí ich neoddeliteľnú súčasr), 'ľ:

obsahom ktorej sú práva a povinnosti zmluvných strán spojené s, poskytovaním qso~itných zvýhod- ~
není, ktoré Podnik poskytuje v rámci niektorých akciových ponúk Učastníkovi. Príloha~čt,

1
1 nieľje obli'-' ~

gatórnou časťou všetkých Dodatkov, teda nie každý Dodatok musí obsahovať tútct:;~f.ílohu, pričom'•aJ ~
u tých Dodatkov, ktorých súčasťou takáto príloha je, sa obs_ah tejto prílohy môže líšiť\rr'i'edzi jednotli- o
vými Dodatkami podľa toho, v rámci ktorej akciovej ponuky Učastník kupuje MT. Ptílolja" č. 1 Dodatku :E
je súčasťou len tých Dodatkov, ktorých Premenný parameter udávajúci názov Prílbhy, č. 1 Dddatku ~
netvorí symbol "+++++". Texty všetkých Príloh č. 1 Dodatku, ktorých názvy s(F.uvedéhé>v ldentifiká-· i

· ciách v článku 2 Dohody sú súčasťou tejto Dohod~ a tvofia jej prí(ohu, priča"' v P,óp~qll,; ~e .sa. "",8; 0
viera viac Dodatkov v rámci tej istej ponukoveJ akcie (t. J .. Prrlohy c. 1 tychto Qodat~:~~~u, 1dyr,tlck~) •
tvorí prílohu Dohody len jeden exemplár Prílohy č. 1, ktorý platí pre všetky tietopoct~t~5M·'''ľ ·.: ,:.

j

, ..~_}(· : . '.

~i$IOJ1častníka: 0100369032•,..-•:... .
;~-·:.?:{~[>[: ·~(-PI.T

,: \i~U··.?

H1;'.i ; !·/·

,ij!i · Dohoda má viacero časti, ktoré tvoria jej súčasť. Jej štruktúra pozostáva z : ' ... · ~:, c:if '" '
• "· · a) tela Dohody, ktorého súčasťou sú identifikácie jej zmluvných strán a jej články 1 ~ž 3; ,'' :·

. b) Vzoru, ktorý tvori jej prilohu a · ,. , . 'I !·· · fJi ,c) Priloh č. 1 Dodatkov, ktoré tvoria fakultatívnu časť Dohody a pokiaľ v zmysle prislušn~j lmentifjkáciaje
/k .'/ Príloha č. 1 Dodatku súčasťou Dodatku je zároveň súčasťou tejto Dohody. Skutqčnosť; ~i jedna, ale.bo

, ti;_~:, , viacero týchto príloh je alebo nie je súčaťou Dohody, ako aj ich počet závisí od tqhorv ŕámci ktorých
:;;;,1 , osobitných ponukových akcií Účastník zakúpil MT od Podniku, pričom táto ·informácia vyplýva
i :Cľ · z ustanovení článku 2 tela Dohody, ktorého obsahom sú Identifikácie obsahujúce Pre,nenný parame

.. ,, :;. ;. ter jednoznačne stanovujúci, či má konkrétny Dodatok Prílohu č. 1 alebo nie, ako. aj jej bá~ov.. .
>f' 'Kompletný obsah konkrétneho Dodatk~ sa ziska doplne~lm p;islu~ných údajov do ne".Y!'in1;ných ča~tl

• ;,,,. · , Vzoru tak, že (i) Identifikačné údaje Uči:!stnika uvedene v zahlav: teJto Dohod.v s,t~!"!" (d0~t~r~)
t.l_i:_;__.'_;__·.·i_,,i:-._: , _.-·

5
: nevyplnenými identifikačnými údajm~ U?a(stndí

1
~a

1
KvDo) v

1
dzorte'f'k(~o~la sdlo

1
, vn

1
KeDho ·?z

1
~ahc;ae_..~\:ac;eJekudnkootnhvk~~ť

,, 'rubrík) (ii) Premenné parametre z príslusneJ po a en , , ac,e po a pns u~'., . ~~ · ·. · , -

... ·-· C.,.: :.·,;: .
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;· ''!:'· i.,, . t 1
·'!) :·,; 1

nemu Dodatku sa spárujú s rovnako slovne alebo číselným indexom označenými kolónkami vo·Vzóe~J
(iii) v zmysle Premenného parametra zodpovedajúceho označením kolónke, ktorá v súlade s téxt~i;r1
Vzoru má obsahovať názov Prílohy č. 1 Dodatku, sa spôsobom uvedeným v bode 1.2 písmene eftoh)q
článku stanoví, či má Dodatok obsahovať Prílohu č. 1 a ak áno, priradí sa Dodatku Príloha č. 1 ,' ktd~~j
názov sa zhoduje s údajom uvedeným v dotknutom Premennom parametri. . \ /

. ·,· '.<:,,'V rámci Identifikácií sú jednotlivé Premenné parametre buď označené slovne (napr. telefónne číslo ~t:M
karty) alebo číselným indexom zodpovedajúcim rovnakému číselnému indexu, ktorým je 02:n~če{~~
prázdna kolónka vo Vzore. Premenný parameter prislúchajúci ku konkrétnemu Dodatku v rámci .,!~tari~Wi
kácie sa považuje za vyplnenie kolónky v tomto Dodatku, pričom jednotlivé Premenné parametre v·,\deťJ!ij
fikáciách a jednotlivé kolónky vo Vzore sa spárujú na základe slovných označení a číselných in_ge)(~y

1ktorými sú jednotlivé kolónky a Premenné parametre označené. V prípade, že je namiesto Preméf!né.~q
parametra pri konkrétnom číselnom indexe alebo slovnom označení v Identifikácii uvedený symqol
"+++++.'.' rozumie sa tým, že stav určovaný daným Premenným parametrom zodpovedajúcim ~ólón,~e,
s rovnakým číselným indexom resp. slovným označením v rámci Vzoru zostáva nezmenený oprotiX;st~vu
pred ~ľédpisom· · Dodatku (pokiaľ však z textu Vzoru vzťahujúceho sa k danej kolónke alebo;firiý~~
ustanovení ·Dohody vyplýva nejaký iný význam uvedeného symbolu má tento význam prednosf P~tt;J.
ustanovéním .tejt6 vety). :,

1
5'.··::J

Zhlluvrté
1
~t~~ny 'ša dohodli, že podpisom tejto Dohody sa uzatvárajú všetky jednotlivé Dodatky, ktorýó.h

IKD :je:iu\iedehý.:v Identifikáciách tvoriacich obsah článku 2 tejto Dohody. Obsah každého je'€tne,ij:tj
Dodatkt'!ľtjé,.1jednoznačne dohodnutý· zmluvnými stranami a je ho možné určiť doplnením (sp.ô~S!)b~'1
pbdroMe:;st~noveným v bodoch 1.2 až 1.4 tohto článku) jednotlivých Premenných parametrov pri~lfi'J~~h ;~
júcich ·koHRrétnym Dodatkom a uvedených v Identifikáciách do prázdnych kolóniek vo Vzore, dopl(ler{f~ ~
identifikačných údajov Účastníka do Vzoru a prípadne pripojením Prílohy č. 1 príslušnej ku konkrétj1e~~ ]
Dodatku:.podľa [ej-názvu k tomuto Dodatku. · i'~;ľ '. )i'.,rJ. ...,
): . :\::;ľ,:;i ') .-y ·b.úl ,§

;-" :-1. ; , Čl. 2 Identifikácie _ \. :Ít\d j
;N
::,
'<I'
'A

l!{D do~at~µ;~·i4t01648
g. MT:GS1Vf{~~10p3994
C. zm.(uVy,_p,:~_~jppjeQ_í: 00209161
1.) VP;N OŔJ.im.~r:; · / ·
~) Xfa6rŕll}3Er19.1Pi ·/\~. 'black
3) 86A50.~9,q9,9924ť>f3· ...
4) sr.so ~P~': 1.~:. · .: ..
5) 99,00 EUR ;,. .

. 6) VPN 82.8_'~11..R~-2021
7) +++++ ' .:n: ·,
8) lľ +" ·'• ..+-;+-:t-+ ·.· :·i: · ..
9) "+.t+++'.i , ·· ..
10) 11+++++_11; •:, . • .

f 1 ) "+++++!':,; :" -' 4,
fa) 8 00 EdR'.tit~'f.:. _, ...
1--3) +++++ i\ ;\\i :i;, ,, ;·
14) +t+,++::;:,l, i·r,,; J: :

~ :I· · · . :.?:Ut;;\ :'{t >·.: ::1 '. .
: :.1 ! f <:J,):::~

15) 24
16) 47,70 EUR
17) "+++++"
18) +++++
19) "+++++"
20) "+++++"
21) "+++++"
22) "+++++"
23) "+++++"
24) "+++++"
25) "+++++"
26) "+++++"
27) N

:.·.tc. ý:C.n
_j~·t ~1-iÍjr;

.. :\;;r;
gJ
o
N
N....
ai.,....

·tt... r
l· J1!ľ;

.. ~~-

·,.
•;•

. ~)

i ;

' ~ ~ . ...,,1,
. . .:.~ .
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Í(D~odatku: 14704649
·Et Ml". GSM: 091754951 S
~; zŕnluvy o pripojení: A4847817

: ~;)i ' ~PN O timal.·•::vr· ··,: p...;,'i); : 1\iaomi Radmi A1 black
,; t·'864501060238849ij,,· ,!r•

fJ $1,30 EUR
5')" ·§9,00 EUR

: $f: \'PN 828 11.08.2021t~ =t++++
~}- ' ;;t++++"
~) t~++++"
-~Ó) '.I+++++"
Q.11 ) ,,r++++"

·:,-f) $100 EUR
-~3) f++++
í11J~) ~+++.+

\ ~-' ~·,., .

15) 24
16) 47,70 EUR
17) "+++++"
18) +++++
19) "+++++"
20) "+++++"
21) "+++++"
22) "+++++"
23) "+++++"
24) "+++++"
25) "+++++"
26) "+++++"
27) N

· 'Mtr~odatku: 14704650
-~.: M_;ľ GSM: 091762001
,~;zmluvy o pripojení: A3905439 ;j

j} JÍ>N Optimal 15) 24 •. . . l
··íf·Xiaomi Redmi A1 black 16) 47,70 EUR ··· ·" ···· ~·p "~501060912765 17) "+++++" J

· .~1 ~1,30 EUR 18) +++++ ~
·~ 99,00 EUR 19) "+++++" j
..~} 'ifPN B2B 11.08.2021 20) '.+++++" ~
.1.D .:t:++++ 21) "+++++" i{::~l !(+++++" 22) "+++++" ~

. ;i) )\f-++++" 23) "+++++" . · •; "'
;tilili) alt++++" 24) "+++++" • · ~

. d·~) '[f++++" 25) "+++++" ~
'j'í!) 8,00 EUR 26) "+++++" ~

·'t-t3) ·it++++ 27) N re
',4,4) . . ·.',Q)~....

',;~~~ . ~!++++

::=;·g·,T;;:· =·•'.::==========================================================;:==:;::=====;=:· 1 &: jó cjodatku: 14704651 . ,( ,., ?
· ~~ 1\4.f GSM: 09176200 ' , ..,. :g
. ~:i z111luvy o pripojení: A3905439 -~
„Í')··, • X/PN Optimal 15) 24 j

o
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IKD dodatku:.14704652
Č. MT 'GSIVi':' 0,'9185753.·
Č. zmluvy o p'rip9jerií: A2598585
1) VPN Optimal , , .
2) Xiaomi Reiľmi A1 black
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Í~:zmxsle pr!~ly1~n~ch póloži~k Identifikácií je celková kúpna cena všetkých MT, ktoré sa predávajú na zákl~d~
D,odat~ov, kfqť,fch' Ident. kody Dodatkov (IKD) sú uvedené v tomto článku, dohodnutá vo výške 256·,50t~
(v'rátane DPf·W~ť.. · ;;; ,·; c:
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Dubnica nad Váhom, dňa 19.12.2022
:;,< j:}•:_:,.: ,i!

••_ • 1,: ., i;C·_;.,, l('-.m pre deti a rodiny Trenčin
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\. l ,-.:. ·: •. Čl. 3 Záverečné ustanovenia ',\'!
;, ' .... j

U_ča$,ník VYhlasuje, že pred uzavretím tejto Dohody, ktoré je zároveň uzavretím jednotlivých Dodatkóv;l
kt,orýq~ · ldentiflkácle sú obsahom článku 2 Dohody, bol podrobne oboznámený so štruktúrou OohodY; ~
E!.~ä?:.!J.~~-ije,Jjed_r,otlivých súčastí, ako aj s právami, ktoré z Dohody a jednotlivých Dodatkov uzavretýc;~ j
j~j :Pr9,~.tŕ,e~fri.íctvom vyplývajú ako aj so všetkými podmienkami a/ alebo povinnosťami, ktoré sa podľa: ;§
nich Z~Y:f!3?f3J sp)nif, a súčasne, že bol v plnom rozsahu upozornený na príslušné dôsledky, ak podmienky] ~

_,a/ alebo',p_oV;innosti nesplní alebo poruší. ·,: ·::-: j M
.. ~ 1.0Zmluvné. strany sa dohodli, že Dodatky, ktoré boli uzavreté prostredníctvom tejto Dohody, sú samo~tat_tjé/ ~

zmluvr:ié:-~kty á ďalšia právna existencia a právny osud každého z nich bude prebiehať samostatne]áô~i, ~
ohľaqq· ~~ fJ,rávny osud ostatných Dodatkov uzavretých touto Dohodou (tým nie je dotknutá mqžn~l;:~ ~

,; !:: spolqčrj~hô:zániku viacerých Dodatkov v dôsledku zániku platnosti Zmluvy o poskytovaní verejnýé~ ~
,, služieb)_-:.: '. ,'.· •·; l

• :,..""t

Účastníltpodpisom tejto Dohody potvrdzuje prevzatie MT uvedených v Identifikáciách. ... ·; -~
Bez ohľadu,ha ostatné ustanovenia tejto Dohody platí, že v prípade, ak sa na túto Dohodu a na jedhotl1~ :J
Dpda\~Wktorých'ihromadné uzavretie je obsahom tejto Dohody, vzťahuje režim povinného zverejň'ovard~ :§

. . 8zrnlú,vipqťtl'~:i':·.§ 5'á:zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a dopl11;~~-{ _i
niektq~óh· zákonov v znení neskorších predpisov, táto Dohoda ako aj každý z Dodatkov, ktorýtťh; ·ia

. hrqm·aqr;íé= uzavretle je obsahom tejto Dohody, nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dnJi ..j~~\:.> j

. zverejnenla v súlade s ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonníka, ak sa zmluvné strany nedohodli h~ ~
odložení účinnosti niektorých jeho ustanovení. Týmto ustanovením nie sú dotknuté odkladacie alebo rqi, r
väzovqď~i(;)11p~ämie,nky, ak sú dohodnuté v tomto Dodatku. . .:',~;.·;fi~Í~ -i:t

Táto Doh&d~ sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno Vy.hoí~{ :::
~ .... , . \, ~: .:·.(::. ~nvenle ·,·· · ,,,, · ' ' · - · -,-,irTI; ·t·i···.· . '•': ,•\!,•_; .:;.
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Dubnica nad Váhom, dňa 19.12.2022

.
Za Orange Slovensko a.s.: .,
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