
Číslo zmluvy: A17859534 Počet SIM kariet na zmluvu: 1 
Názov predajného miesta: GLOBAL MOBILE, s. r. o. Kód: ID400DSP05 

Meno a priezvisko predajcu: Hamaďak Michal Identifikátor (CN): 0150020667 
Poznámka: N_FL TE_24m_26072017 

Dátum: 25.8.2021 

Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie 
(ďalej len "Zmluva") uzavretá podľa§ 44 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách medzi 

spoločnosťou Orange Slovensko, a. s. 
so sídlom 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 1, 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: 
Základná umelecká škola 

Trvalý pobyt/ Sídlo/ Miesto podnikania (mesto/ obec, ulica, popisné číslo. PSČ, pošta): 
Mariánske námestie 252/5, Trebišov 1, 07501 Trebišov 1 

Fax (aj s predvoľbou): Telefónne číslo (aj s predvoľbou): 
0918645217 -

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

Číslo a platnosť OP/ pasu: Štátne občianstvo: 

Rodné číslo/ IČO: IČ DPH / DIČ*: 
35544635 

Spôsob platby: 

štatutárny zástupca: 
Jakimová Veronika PaedDr. 

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): 
0918645217 

*) 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 nahltadnut1u: 

Článok 1 

Účastník týmto žiada o prip0Jen1e SIM karty na verejnú sieť spoločnosti Orange umožňujucu prenos hlasovej a / alebo datoveJ komun1ka
c1e prostredníctvom pevného pripojenia. ktorá bude vložená do koncového telekomunikačného zariadenia umiestneného v nasledovnej 
OdberneJ jednotke: 

1) Adresa Odbernej jednotky:
Mariánske námestie 5. 07501 Trebišov

GPS súradnice: .

Pokiaľ sa strany Zmluvy nedohodli výslovne inak. Odbernou Jednotkou sa rozumie spravidla Jeden byt alebo kancelária (kancelárie) 
využívaná účastníkom a nachádzaJúca sa na adrese OdberneJ Jednotky. Adresu možno určiť tiež takým spôsobom. že sa uvedu len 
GPS súradnice bez ostatných údajov, pričom v takom prípade sa za Odbernú jednotku považuJe nehnutelnosť (resp. Jej časť ako 
napr. byt alebo kancelárske priestory patriaca alebo užívaná Účastníkom) nachádzajúca sa na uvedených GPS súradniciach. 
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