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Dodatok k Zmluve o poskytovaníverejných sluŽieb
Číslo zmluvy: A10411227 lD predajcu: |D390GPB11

Dátum: 8. 11' 2o1B
ldent. kod dodatku: 1 1313038
SlM karta s prĺdeleným tel. číslom: 0917249834

Orange Slovensko, a. s.
so sídlom Metodova 8,82108 Bratislava, lČo: 356 97 270, DlČ: 20 20 3105 78, IČ opH: sK 20 20 31 05 78,
zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vloŽka číslo 1142lB
(d'alej len "Podnik")

a

Účastník (osoba: právnická týzická podnikatel' týická nepodnikatel'): Právnická osoba

Číslo a platnosť oP / pasu / preukazu p. na pobý:

(d'alej |en ''Účastník'') (pod skratkou "p. na pobyt'' sa rozumie povolenie na pobý cudzinca)

aa základe vzájomnej dohody uzatvárajÚ tento dodatok k cit. zmluve o poskytovaní verejných sluŽieb (d'alej len ''Dodatok''; cit. zmluva
o poskýovaní verejných sluŽieb, ku ktorej sa Dodatok uzaMára, sa ďalej označuje ako ''Zmluva" )' ktoým upravujú podmienky využiva-
nia elektronických komunikačných sluŽieb (''SluŽby''), prípadne iné osobjtné podmienky vyuŽĺvania SluŽieb' ak sÚ v Dodatku resp. doku-
mente, na ktoý text Dodatku odkazuje, výslovne dohodnuté. (Podnik a Učastník sa spoločne d'alej označujú ako "strany".)

čl. 1. Predmetom tohto Dodatku je

1-1 dohoda strán na aktivácii Účastníckeho programu resp. zmene účastníckeho programu na Účastnícky program (pokial' je v niŽšie
V tomto bode uvedené ''+++++'' zostáva účastnÍcky program nezmenený; uvedenie predmetného symbolu v ktorejkolVek kolónke
v Dodatku znamená, Že stav určovaný danou kolónkou zostáva nezmenený oprotĺ stavu pred podpisom Dodatku, pokial'priamo
v texte vzťahujÚcom sa k danej kolónke nie je uvedené inak)

Mobilný intemet Štart

na SlM karte Podniku registrovanej na Účastníka, Korej telefónne číslo je uvedené v hlavičke tohto Dodatku' resp. na tej SlM
karte Podniku, Korá počas platnosti tohto Dodatku nahradí (najmä z dÔvodu straý, krádeže, výmeny a pod.) slM kartu Podniku
registrovanú na Učastníka, ktorej telefónne číslo je uvedené v hlavičke tohto Dodatku (dälej len "SlM karta")'

dohoda strán o

a) aktivácii sluŽby

Zdiel'anie dát
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1.2

2)

3)

Meno, priezvisko, titul/ obchodné meno / Názov:
obec Krajné

Trvalý pobyt / Sídlo / Miesto podnikania (mesto / obec, ulica, popisné číslo, PSČ, pošta)
Krajné' Krajné 52, 9í616, Krajné

Číslo a platnosť oP / pasu: Štátne občianstvo:
SR

Rodné číslo / lČo:
003í1715

lČ DPH / DlČ:

Zastúpený:
Kubis Peter,lng.

Rodné číslo

deaktivacia: Data' SMS notiÍikacia

b) deaktivácii

1.3 dohoda strán o tom, Že v rámci osobitnej ponukovej akcie Podniku

Výmeny HSDPA - MK
4)

poskytne (resp' neposkýne, vid'niŽšie) Podnik Účastnĺkovi aj dalšie rnýhody a v prĺpade, Že Podnik tieto ďalšie rnýhody Účasr
nĺkovi poskýne, tieŽ dohoda o právach a povinnostiach strán spojených s poskytnutĺm týchto uýhod. Podrobnejšia úprava práv
a povinností strán spojených s poskýnutím ďalších uýhod je uvedená v dokumente

Bonusy ponuky'HSDPA _ MK" zo dňa28.02.2018
s)
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ktoý ako Príloha č. 1 tohto Dodatku tvorí jeho neoddelitel'nÚ súčasť. Y prĺpade, Že je v predchádzajúcej vete uvedená kolónka
vypĺnená symbolom ''+++++" strany sa dohodli, Že Podnik neposkýne Učastníkovi v rámci tejto osobitnej ponukovej akcie Žiadne
ďalšie Whody a zároveň, Že sÚčasťou Dodatku nie je Príloha č. 1 s obsahom podľa tohto bodu. Strany sa dohodli, Že súčasťou
Prílohy č. 1 môŽe bý'aj Úprava iných práv a povinností strán vrátane práv a povinností upravených v tele Dodatku.

čl. z. Práva a povinnosti Podniku a Účastnĺka

2.1

2.3

2.4

2.5

Strany
Úkonov

sa dohodli, Že Účastník je povinný zaplatiť Podniku na základe ním vystavenej faktúry za vykonanie administratívnych
kartou administratívny poplatok vo výškesa poskytnutia benefitu v spojitosti so SIM

vrátane DPH'

Účastník sa zaväzuje, Že počas doby viazanosti, ako je táto stanovená v bode 2.3 tohto článku, bude mať aktivovaný na SlM
karte taký účastnícky program (resp. taký variant účastnĺckeho programu), u ktoreho je Wška mesačného poplatku (s DPH)
stanovená prinajmenšom na sumu

9,98 EUR
7)

stevných zliav a pod.)'

Účastník sazaväzuje,Že po dobu

12

mesiacov odo dňa uzavretia tohto Dodatku (d'alej tieŽ ''doba viazanosti'')

a) zotrvá v zmluvnom vzťahu s Podnikom podl'a Zmluvy v znení tohto Dodatku ako účastnÍk SluŽĺeb poskýovaných mu Podni-
kom prostredníctvom SlM kafi a Že po celú túto dobu bude bez prerušenia tieto SluŽby vyuŽĺvať' a to v súlade s jeho záväz-
kami a zároveň neuskutočnĺ Žiaden taký úkon, ktoý by smeroval k ukončeniu alebo účelom Korého by malo byt'ukončenie
platnosti Zmluvy a / alebo Dodatku pred uplynutím doby viazanosti (bez ohl'adu na skutočné právne následky uvedeného
úkonu); za porušenie tejto povinnosti sa nepovaŽuje odstÚpenie od zmluvy z dôvodov stanovených zákonom č.35112011
Z. z. v platnom znení;

b) nepoŽiada o vypojenie zprevádzky, alebo o dočasnú deaktiváciu SlM karty (pokiaľ mu takáto povinnosť nevyplýva zoZmluvy,
pričom v takom prípade je povinný bez zbytočného odkladu pokračovať v uŽĺvaní SluŽieb prostredníctvom inej SlM karý'
ktorá nahradí vypojenú resp. deaktivovanú SlM kartu);

c) sa nedopustí takého konania' alebo nedá svojím konanĺm Žiaden taký podnet a ani neumoŽní také konanie, na základe
ktorého by Podniku vzniklo právo odstúpiť od Zmluvy alebo právo vypovedať Zmluvu z dÔvodov nesplnenia alebo porušenia
povinností zo strany Učastníka, ku ktoým sa zaviazal V tomto Dodatku a / alebo v Zmluve, alebo na základe ktoreho by bol
Podnik oprávnený mu v dobe viazanosti dočasne obmedziť alebo prerušiť poskytovanie SluŽieb;

d) bude mať na SlM karte aktivovaný tahý účastnícky program (resp. taký variant účastníckeho programu)' že nedÔjde k poru-
šeniu záväzku Učastníka uvedeného v bode 2.2 tohto článku;

V prĺpade telefónnych čĺsel, ktoré boli v rámci prenosĺtel'nosti čísla prenesené k Podniku od iného podniku (d'alej len ''prenesené
číslai) sa do doby viazanosti nezapočítava doba od nadobudnutia platnosti Dodatku aŽ do prvej aKivácie SlM karty s prene-
seným čĺslom, čiŽe doba, po ktorú SlM karta nebude v dôsledku ešte nedokončeného prenosu čísla aktívna; doba viazanosti tak
začne plynúť aŽ prvou aktiváciou SlM karty po ukončení prenosu čísla. V ýchto prípadoch je však Učastník povinný plniť si povin-
nosti uvedené v čl. 2.3 a) a c) po celÚ dobu pred začatím viazanosti (odo dňa nadobudnutia platnosti Dodatku aŽ do začalia ply-
nutia doby viazanosti), ako aj po ceĺú dobu viazanosti. V prĺpade, ak Učastník uzafuoril tento Dodatok v rámci reŽimu zásiel-
kového predaja, sa do doby viazanosti nezapočítava prrných sedem pracovných dní nasledujÚcich po nadobudnutí platnosti
Dodatku; doba viazanosti tak začne plynúť aŽ po uplynutí siedmich pracovných dní nasledujúcich po nadobudnutí platnosti
Dodatku.

Učastník si |e vedomý, Že vzhl'adom na ýšku cenového zrnýhodnenia poskytovaného Učastníkovi na základe tohto Dodatku, by
v prípade, Že by Učastnĺk nedodžal svqe záväzky uvedené v bode 2.2 alebo 2.3 tohto článku, Podniku lrznikla škoda. V prípade
porušenia niektorg z povinnostĺ Učastníka uvedenej v bode 2.2 alebo 2.3 tohto článku (najmä ale nielen nezaplatenie splatnej
ceny za SluŽby, nedodžanie záväzku uvedeného v bode 2'2 tohto článku, jednostranné ukončenie platnosti Zmluvy alebo tohto
Dodatku pred uplynutÍm doby viazanosti, vykonanie Úkonu smerujÚceho k ukončeniu platnosti tohto Dodatku pred uplynutím doby
viazanosti bez ohľadu na skutočnosť, či naozaj dôjde k ukončeniu jeho platnosti) je Učastnĺk povinný uhradiť Podniku zmluvnú
pokutu vo rnýške 70 €. Právo na zmluvnú pot<uíu póot'a tohto bodu lrznikňe Podnikil samotným porušôním povinnosti Účastníka,
a to v okaňihu porušenia povinnosti Učastníkom, pričom toto právo nie je podmienené vykonaním Žiadneho úkonu zo strany
Podniku (napr. odstúpením od Zmluvy alebo prerušením či obmedzením poskýovania SluŽieb v prípade poruŠenia povinnosti
podla bodu 2.3 písmena c) tohto článku). Učastník je zároveň povinný uhradiť Podniku náhradu škody' ktorej výška presahuje
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výšku dohodnutej zmluvnej pokuty. Zmluvnú pokutu podl'a tohto článku bude Účastník povinný zaplatiť Podniku bez ohl'adu na
d|Žku doby, ktorá mu ešte zostávala do uplynutia doby viazanosti.. Zmluvná pokuta je splatná v lehote uvedenej vo vlzve na jej
zaplatenie, inak v lehote 14 dní odo dňa doručenia výzvy Podniku Učastnĺkovi.

2.6 Účastník sÚhlasí s ým, Že ak počas doby platnosti tohto Dodatku dôjde na základejeho Žiadosti alebo z dôvodov jeho zavinenia
k dočasnej deaKivácii jemu pridelenej SlM karý a v dÔsledku toho k obmedzeniu alebo k preruŠeniu poskytovania SluŽieb podl'a
zmluvy o poskýovaní verejných sluŽieb, Že doba po ktoru nebude z ýchto dÔvodov pouŽívať tieto SluŽby sa mu nezapočĺta do
doby viazanosti. Táto skutočnosť nezbavuje Učastnĺka jeho povinnosti zaplatiť Podniku za túto dobu cenu SluŽieb, pokial' mu táto
povinnosť v zmys|e Zmluvy wnikne.

2'7 Podnik je povinný splniť si všetky svoje povinnosti, Koré pre neho vyplývajú zo Zmlwy a tohto Dodatku, najmä poskytovať Účast-
níkovi SluŽby podľa Zmluvy a tohto Dodatku.

čl. 3. záverečné ustanovenia

3.1 Účastník vyhlasuje, Že nemá Žiadne finančn é zäväzky voči Podniku' ktoré v deň, ked' bude podpisovať tento Dodatok, by boli po
lehote ich splatnosti' Účastník pofurdzuje, Že Zmluva, ku ktorej sa uzaMára tento Dodatok, je platná.

3'2 Strany sa dohodli' Že podpisom tohto Dodatku sa skráti doba viazanosti stanovená v tom dodatku k Zmluve, na základe ktorého
bol Učastník povinný zotrvať v uŽívaní elektronických komunikačných sluŽieb poskýovaných mu prostredníctvom SlM karty po
dobu viazanosti stanovenÚ v predmetnom dodatku (ďalej tieŽ "predmetný dodatok''). Zároveň ku dňu platnosti a Účinnosti tohto
Dodatku zanikne platnosť predmetného dodatku v rozsahu v akom sa väahuje k SlM karte' pričom.pokial'predmetný dodatok
obsahuje aj ustanovenia stanovujúce práva a / alebo povinnosti týkajúce sa inej SlM karty pridelenej Učastníkovi' tieto ustanove-
nia zostávajÚ nedotknuté. Platnosť a Učinnosť predmetného dodatku nezanikne, ak jeho predmetom je sluŽba pod názvom Zvrý-
hodnené SMS v roamingu, Twin alebo Náhradný teleÍón.

3.3 Strany sa dohodli, Že predmetom tohto dodatku nie je kúpa ani predaj koncového telekomunikačného zariadenia so zl'avou
v rámci akciovej ponuky a Že poskytnutie benefitu nie je moŽné v prĺpade, ak by Učastník získal zl'avu na zakúpenie akciového
koncového telekomunikačného zariadenia (ďalej len "KTZ")' ktorá by bola viazaná na SlM kartu. V prípade' ak sa počas platnosti
tohto dodatku Účastník rozhodne kÚpiť akciové KTZ v rámci nĺektorej z ponukouj'ch akcií Podniku, nadobudnutím platnosti
dodatku k Zmluve, na základe ktorého kúpi takéto KTZ so zl'avou, ktorá sa bude viazať na SlM kartu, automaticky zaniká platnosť
Dodatku bez toho' aby Učastníkovi vznikla povinnosť zaplatiť Podniku zmluvnú pokutu. To neplatí v prípade, ak Učastník uzatvorí
k Zmluve, ku Korej sa uzatvára tento Dodatok, iný dodatok, ak jeho predmetom je sluŽba pod názvom Zuj'hodnené SMS
v roamingu, Twin alebo Náhradný telefÓn (ak je uzavretie takéhoto dodatku k SlM karte moŽné).

3'4 Dodatok nadobudne platnosť a Účinnosť v deň, v Korom ho podpíšu obe jeho strany, ak sa strany ďalej nedohodli na odloŽení
Účinnosti niektoých ustanovení' Ak k jeho podpísaniu nedôjde obidvomi stranami Dodatku v jeden deň, nadobudne platnosť
a Účinnosť v deň, v ktorom ho podpÍše oprávnený zástupca Podniku aŽ po Účastníkovi. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu
určitÚ, a to na dobu viazanosti uvedenÚ v bode 2.3. V prĺpade prenesených'čísel' ako aj v prípade, ak Účastník uzafuoril Dodatok
v rámci reŽimu zásielkového predaja, sa Dodatok uzatvára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia platnosti Dodatku aŽ do uplynu-
tia viazanosti definovanej osobitne pre tieto prípady v bode 2.4 Dodatku. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho pod-
pisu Stranami; v prípade prenesených čísel je aŽ do momentu aktivácie SlM karý odloŽená Účinnosť ých ustanovení Dodatku,
ktoých vykonanie nie je moŽné bez toho,' aby bola aktivovaná SlM karta, a to v zmysle Podmienok prenositeľnosti telefónneho
čísla - Prijĺmajúci podnik. V prípade, ak Učastník uzatvoril tento Dodatok v rámci reŽimu zásielkového predaja, neoddelitelhou
súčastbu Dodatku sÚ aj podmienky zásielkového predaja a Učastník podpisom Dodatku vy1adruje s nimi súhlas'

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, Že okamihom nadobudnutia platnosti Dodatku sa menĺ dohodnutá doba platnosti Zmluvy, pokial'táto
nebola uzavretá na dobu určitú, vo svojej časti týkajúcej sa SlM karty na dobu určitÚ zhodnÚ s dobou platnosti Dodatku, pričom
okamihom zániku Dodatku sa mení doba platnosti Zmluvy v časti ýkajúcej sa SlM karty na dobu neurčitú ' Zánikom platnosti
Dodatku nie je dotknutá platnost'Zmluvy.

3.6 Zmluvné strany sa dohodli, Že platnosť Dodatku skončĺ pred uplynutím doby, na Korú bol uzavreý v zmysle bodu 3.4 tohto
článku' zánikom platnosti Zmluvy alebo na základe dohody zmluvných strán. V prípade, Že Učastník poruší svoje povinnosti
ta$im spôsobom, Že Podniku voči nemu vznikne právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa ustanovenÍ tohto Dodatku, zanikne
platnosť Dodatku okamihom uhradenia zmluvnej pokuty (v prípade Úhrady bankorným prevodom okamihom pripísania celej sumy
zmluvnej pokuty na Podnikom určený účet). Zmluvné strany sa dohodli, Že.v prípade, Že obsahom Dodatku je poskytnutie zlavy
alebo iného zvýhodnenia Učastníkovi, okamihom porušenia povinnosti Učastníka takyim spôsobom, že Podniku voči nemu
vznikne právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podl'a ustanovení tohto Dodatku, zanĺknú všetky práva Učastníka na poskýovanie
ýchto zliav a / alebo iných zvýhodnení.

3.7 Tento Dodatok je neoddelitel'nou sÚčastbu Zmluvy. Dodatok sa vyhotovuje vo dvoch rovnopisoch, po jednom pre Učastníka
a Podnik.

3'8 Strany sa dohodli' Že v prĺpade prevodu SlM kady na inú osobu (za pľevod sa povaŽuje aj prípad' ked'zanikne Zmluva aj Doda-
tok a tieto budÚ nahradené inými zmluvnými dokumentmi medzi Podnikom a novým účastníkom SluŽieb' pričom práva azáväzky
Účastníka vzťahujúce sa na'SlM kartu prevezme noý účastník, ktorému budé tieŽ pridelená SlM karta) právo Účastnĺka ná
jednoťive zWhodnenia podl'a tohto dodatku neprechádza na nového účastníka a prevodom zaniká. Podnik však mÔŽe jedno-
stranne rozhodnúť o tom, Že pravo k niektorému zo zvýhodnení novému účastníkovi poskytne, pričom v takomto prípade sa
poskýovanie predmetného zv}ihodnenia spravuje prĺslušnými ustanoveniami tohto dodatku, ak sa Podnik a nouý Účastník
nedohodnú inak. V prípade, Že sa v súlade s predchádzajÚcou vetou prevedie niektoré zrnýhodnenie na nového účastníka, preve-
die sa len jeho nevyčerpaná časť.

3.9 Strany sa dohodli, Že v prípade, Že z akýchkofuek dÔvodov dôjde k zmene zÚčtovacieho obdobia prideleného Učastníkovi (napr'
zmena prvého a posledného dňa zúčtovacieho obdobia) alebo k zmene osoby oprávnenej na uŽívanie niektorého zozvýhodneni
uvedených v tomto dodatku' je Podnik oprávnený skrátiť dobu poskýovania zuýhodnenia alebo zmeniť dlŽku iných lehÔt
sÚvisiacich s poskýnutím zv}ihodnenia v prospech alebo v neprospech Učastníka resp. osoby, na ktoru prejde právo na uŽívanie
zv1ihodnenia, avšak maximálne v rozsahu 31 dní u kaŽdého zo zv17hodnení.
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3'1o Účastník vyhlasuje, Že pred uzavretím tohto Dodatku bol podrobne oboznámený s právami, ktoré z neho vypl1ivajú ako aj so všet-
kými podniienkaňi a / alebo povinnosťami, ktoré sa podl'a neho zaviazal splniť, a súčasne, Že bol v plnom rozsahu upozornený
na príslušné dôsledky' ak tieto podmienky a / alebo povinnosti nesplnĺ alebo poruší'

3.11 Strany sa dohodli, Že v prípade, Že Účastnĺk z alcýchkolVek dÔvodov stratí právo na uŽĺvanie účastnĺckeho prograTu (resp. jeho
variaňtu), ktoý má na SiM'karte aktivovaný a zároveň včas nepoŽiada o aktiváciu iného účastníckeho programu,je Podnik opráv-
neny akĺivovat mu na SlM karte iný účasthícky program, Koý spÍňa podmienky uvedené v čl. 2 bode 2.2. Ak Učastník poŽiada
o aŕtivácĺu iného účastníckeho programu pred zmenou podľa predchádzqúcej vety, nepovaŽuje sa tento úkon za vykonaný včas,
pokia|' nebude z technických, administratívnych alebo iných dÔvodov Podnik schopný vykonať poŽadovanú zmenu whľadom na
krátkosť času medzi doručením Žiadosti a okamihom' v Korom má dÔjsť k zmene Účastníckeho programu v dÔsledku straty práva
na poskýovanie dotknutého účastníckeho programu.

312 Právne vzťahy medzi Podnikom a Účastníkom, ktoré vzniknú na základe tohto dodatku a ktoré v ňom nie sÚ ýslovne upravene,
sa budú rĺadiť prĺslušnými ustanoveniami Zmluvy vrátane ustanovení Všeobecných podmienok posýtovania verejných elekho-
nických komunikačnýcň ďuŽieb prostredníctvom verejnej telefÓnnej siete spoločnosti orange Slovensko, a. s. (d'alej aj 'VP").

3.13 Strany sa dohodli, Že v prĺpade, ak v zmysle ustanovení zmluvy (napr. Dohoda o podmienkach poslrytovania sluŽby-Mobilný inter-
net), na základe ktorej Podnik Učastnĺkovi poskýuje sluŽbu Mobilný intemet, bol oproti štandardnej úprave podľa príslušných
ustanovení Všeobecných podmienok poskytovania verejných elektronických komunikačných sluŽieb prostrednícfuom verejnej
telefónnej siete spoločnosti orange Slovensko, a. s' osobitným spôsobom upravený proces zmeny účastníckeho programu akti-
vovanéhó na SlM karte na iný účastnícky program na základe Žiadosti Učastnĺka (a to v tom smere, Že Podnik je povinný zmenu
vykonať nie k prvému dňu zÚčtovacieho obdobia ale do 24 hodín od doručenia Žiadosti Učastnĺka bez ohl'adu na zúčtovacie
obdobie1,.táto dohoda o osobitnom procese zmeny Účastníckeho programu zaniká a zmenu účastníckeho programu na základe
Žiadosti Účastníka je Podnik povinný vykonať spÔsobom a v lehote podl'a prísluŠných ustanovení Všeobecných podmienok
poskytovania verejňých elektronických komunikačných sluŽieb prostredníctvom verejnej telefónnej siete spoločnosti orange
Slovensko, a. s..

3'14 Strany sa dohodli, že v prípade ak Podnik pozastaví poskytovanie SluŽieb podl'a Zmluvy a tohto Dodatku, prĺpadne ak Podnik
odstÚ'pi od Zmluvy a tohtô Ďodatku z dôvodov na strane Učástníka a nás|edne Podnik na žiadosť Účastníka zruší účinky odstÚpe-
nia od Zmluvy a tohto Dodatku prípadne začne znova poskytovať pozastavené SluŽby, platia ustanovenia Zmluvy a tohto
Dodatku v plnom rozsahu tak, ako keby k pozastaveniu poskýovania SluŽieb prípadne k odstúpeniu od Zmluvy a tohto Dodatku
nebolo došlo'

3'15 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 piípade, Že sa tento z akéhokofuek zákonného dôvodu rozhodcom nestane, tak pán JUDr. Bc. Martin Kulhánek' Ph.D.'
advdkát zapĺsaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 7M5, a v prípade, Že sa tento
z akéhokolVek zákonného 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, ŽeŽaloba sa podáva na adresu
sídla rozhodcu, ktoým je sídlo jeho advokátskej kancelárie ku dňu podania Žaloby zapísané V zozname SAK. odmena za roz-
hodcovské konaniele splatná podaním žaloby a činí 5 % z hodnoý predmetu sporu, minimálne však 16'50 € (plus príslušná
DPH). Rozhodcovské konanie môŽe bý {lučne písomné a rozhodnutie nemusí obsahovať odÔvodnenie, rozhodca však mÔŽe
v prípade potreby Ústne pojednávanie nariadiť. Zmluvné strany ýslovne Žiadajú o doručovanie na poštovú alebo e-mailove
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. $ 22 azák. č.24412002Z' z. o rozhodcovskom konaní.

D Súhlasím s dohodou M Nesúhlasím s dohodou

3.'l6 Strany sa dohodli, Že okamihom nadobudnutia platnosti Dodatku sa mení znenie Zmluvy ako celku (pričom strany sú si vedomé,
Že v žmysle ustanovení Zmluvy všetky zmluvy o poskýovaní verejných sluŽieb, ktoých sÚčasťou sú VP, predstavujÚ časti tej istej
zmluvy ô poskytovaní verejných sluŽieb medzi Učastníkom a Podnikom, tj. tvoria časť Zmluvy), a to tak, Že všetky spory, ktoré
medzi_stranami vzniknú zo-v2äjomných zmluvných rrzťahov existujúcich ako aj zo zmlÚv uzavretých medzi nimĺ v budÚcnosti (to

zn. všetky zmluvné vzťahy wniknuté na základe Zmluvy (zmlÚv o poskýovanÍ verejných sluŽieb) a k nej (k ním) vyhotovených
dodatkov) a spory s nimi súvisiace (vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik takejto Zmluvy (zmlúv o poskýovaní verejných
sluŽieb)),-rozhodňe v rozhodcovskom konanĺ pred jedným rozhodcom Rozhodcovský súd v Bratislave zriadený pri Asociácii pre
rozhodcovské konanie, so sĺdlom v Bratislave, Ventúrska 14, zriaďovateľ: Asociácia pre rozhodcovské konanie, lCo:457 44 564.
Rozhodcovský súd v konaní postupuje podl'a zákona č' 244l2oo2 Z' z., Štatútu a Rokovacieho poriadku' ktore sÚ zverejnené
v obchodnom vestníku a na intemetorných stránkach www.rsvb.sk. Týmto nie je dotknuté právo Žalobcu obrátiť sa s návrhom na
začatie konania na príslušný všeobecný sÚd Slovenskej republiky podl'a zákona č. 99/1963 Zb. občiansky súdny poriadok
v znení neskoršĺch predpisov. Strany sa dohodli, Že ukončenie platnosti Zmluvy a / alebo tohto Dodatku sa netýka ustanovení
tohto bodu' ktoré budú trvať aj po ukončení platnosti Zmluvy a / alebo Dodatku.

Myjava' dňa 8. 1 1'2018
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Ing. Peter Kubis
Podpis a pečĺatka účastníka
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