Z M L U V A O ÚPRAVE VZÁJOMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ
uzatvorená v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení

medzi zmluvnými stranami:

Názov združenia:
KLUB STAROSTOV
Sídlo:
Galantská cesta 658/2B, 929 01 Dunajská Streda
IČO:
30 867 100
Registrovane: Ministerstvo vnútra Sloenskej republiky
číslo spisu WS/1-900/90-16914
DIČ:
2022242134
Bankové spojenie:
Poštová banka
Číslo úctu:
20279360/6500
Zastúpené:
Tibor Sklut predseda združenia

(ďalej len „združenie")
a
Meno:
Bydlisko:
Rodné číslo:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

OÚ Vyškovce nad Ipľom
935 77

(ďalej len „zlatý člen združenia"')
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany")
Preambula
Združenie je občianskym združením založeným v zmysle zákona č, 83/1990 Zb. o združovaní
občanov ako neziskové, záujmové a profesijné združenie fyzických osôb, vzniknuté na základe
registrácie združenia na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky vykonanej ku dňu 24.08.2006.
Členom združenia je fyzieká osoba starosta obec Vyškovce nad Tpľom, riadny člen združenia, ktorý
sa zaplatením určeného členského príspevku vo výške 550 EUR stal taktiež zlatým členom združenia.

Článok I
Predmet z m l v y
Predmetom tejto zmluvy je vymedzenie vzájomných práv a povinností vzniknutých pri výkone
predmetu činností združenia v zmysle jeho stanov v súvislosti s užívaním výhod poskytnutých
združením zlatému členovi združenia.
Článok II
Práva a povinnosti zmluvných strán
1) Zlatý člen združenia má právo bezplatne využívať zariadenia a služby, ktoré má združenie
k dispozícií pre svoju činnosť v rozsahu a za podmienok stanovených v tejto zmluve.

2) Zdraženie prenechá zlatému členovi združenia po dobu trvania tejto zmluvy do užívania mobilný
telefón spolu m 5TM kartou registrovanou v sieti T-Mobíle Slovensko, a.s. Výber typu a značky
mobilného telefónu, ktorý bude prenechaný zlatému členovi do užívania, je výlučne v kompetencii
združenia (ďalej len „mobilný telefón"). Fre vylúčenie pochybností, že mobilný telefón je vecou
určenou individuálne, jeho špecifikácia ako aj špecifikácia pridelenej SIM karty (t.j. vrátane
účastníckeho čísla) je obsahom Prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy,
3) Prostredníctvom mobilného telefónu a SIM karty registrovanej na združenie s akti vovanou
službou „Vírtuálna privátna sieť" (ďalej len „VPS") bude zlatý člen združenia oprávnený
využívať služby VPS poskytované spoločnosťou T-Mobile Slovensko, a.s. (ďalej len služba"),
a to výlučne za podmienok stanovených v tejto zmluve,
4) Zlatý čícn zdraženia bude počas trvania tejto zmluvy oprávnený využívať mobilný telefón na:
a) uskutočňovanie neobmedzených hovorov v sieti T-Mobile a T-Com-u a to aj v rámci
vzájomnej komunikácie s ostatnými členmi združenia využívajúcich totožnú službu ílj.
v rámci VPS), Združenie sa za týmto účelom zaväzuje zlatému členovi združenia vhodným
spôsobom sprístupniť telefónne čísla ostatných členov združenia využívajúcich službu
definovanú v tejto zmluve;
b) prijímanie hovorov, SMS a MM S správ, a to z akýchkoľvek verejných telefónnych sietí,
5) Zlatý člen združenia je oprávnený využívať služby výlučne spôsobom a na účely vymedzené
v tejto zmluve, a to konkrétne:
a) za účelom plnenia si svojich povinností pri výkone obecnej správy pri zachovaní cieľov
združenia určených v stanovách združenia: súhlas je predpokladom členstva v združení;
b) za účelom realizácie predmetu činností združenia vymedzenom v stanovách združenia;
c) spôsobom, ktorý neodporuje dobrým mravom, t.j. zlatý člen združenia nie je oprávnený
využívať služby na aktivity, ktoré možno charakterizovať ako nezákonné čí nevhodné, ktoré
by mohli byť v rozpore s dobrými mravmi ale všeobecne zaužívanými pravidlami slušnosti.
Takouto aktivitou sa rozumie najmä prenos urážlivej, obťažujúcej alebo zľornyselnej
komunikácie, šírenie poplašných správ, výhražných informácií, ako aj uskutočňovanie
anonymných hovorov s prvkami vyhrážania či akéhokoľvek iného obťažovania,
6) Zlatý člen združenia nie je v rámci poskytovanej služby, v zmysle tejto zmluvy oprávnený:
a) zasielať akékoľvek SMS a MMS správy, a to ani v rámci VPS;
b) využívať audíotextovc, kontentove a podobné služby, resp, uskutočňovať volania a služby
vykonane na osobitne čísla spoplatňovanc osobitným spôsobom (napr. charitatívne volania,
SMS lístky na medzimestskú hromadnú dopravu, SMS súťaže...atď.);
c) prenechať mobilný telefón, resp. umožniť využívanie služby tretím osobám; toto ustanovenie
sa však nevzťahuje na prípadné využitie služieb pri dodržaní podmienok tejto zmluvy
zamestnancami obecného úradu ako výkonného orgánu zlatého člena združenia — starostu;
d) užívať mobilný telefón v rozpore s ustanoveniami návodu na obsluhu, ktorý je Prílohou e. 2
tejto zmluvy.
7) V prípade straty alebo akejkoľvek poruchy mobilného telefónu, resp, SIM karty je zlatý člen
združenia povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať združenie, pričom sa súčasne
zaväzuje nahradiť škodu, ktorá by mohla združeniu vzniknúť jeho zavinením v rámci zmluvných
vzťahov so spoločnosťou T-Mobile Slovensko, a.s.
8) Pri akomkoľvek porušení tejto zmluvy zo strany zlatého člena, združenia má nárok na náhradu
škody, ktorá by rnu mohla vzniknúť v rámci zmluvných vzťahov so spoločnosťou T-Mobile
Slovensko, a.s. ako následok takéhoto porušenia.
Článok III
Trvanie zmluvy
1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 01.07.2012 Platnosť a účinnosť nadobúda dňom jej
podpisu oboma zmluvnými stranami,
2) Zmluvné strany sa môžu písomne dohodnúť na predĺžení, ako í na skončení zmluvného vzťahu
založeného touto zmluvou. V takom prípade sa za termín skončenia zmluvy považuje termín
uvedený v dohode zmluvných strán, ktorá musí byť písomná,

3) V prípade straty mandátu starostu či iného zániku členstva v združení je splnená rozväzovania
podmienka v zmysle § 36 ods. 2 druhá veta Občianskeho zákonníka, následkom čoho všetky práva
a povinnosti zmluvných strán stanovené touto zmluvou pominú, t j. táto zmluva stratí platnosť
a účinnosť. Týmto ustanovením však nie je dotknutý nárok združenia na pripadnú náhradu škody
v zmysle tejto zmluvy,
4) Bez ohľadu na spôsob ukončenia zmluvy, zlatý Člen združenia je povinný odovzdať mobilný
telefón spolu so STM kartou a s návodom v cclosti, tak ako sú špecifikované v Prílohe č, 1 tejto
zmluvy združeniu, najneskôr v deň ukončenia zmluvy.
Článok IV
Záverečné ustanovenia
1) Tuto zmluvu je možné meniť a upravovať iba na základe písomného dodatku schváleného
a podpísaného oboma zmluvnými stranami,
2) Vzťahy v zmluve bližšie nešpecifikované sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka podľa obsahu najbližšími k obsahu tejto zmluvy.
3) Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každá zo zmluvných
strán obdrží jeden exemplár rovnakej platnosti a záväznosti.
4) Neoddeliteľnými súčasťami tejto zmluvy je Príloha e. 1, obsahom ktorej je špecifikácia mobilného
telefónu ako aj pridelenej SiM - karty a Príloha Č. 2 - Návod na obsluhu mobilného telefónu,
s ktorým hol zlatý člen združenia riadne oboznámený,
5) Zmluvne strany zhodne vyhlasujú, že sú spôsobilé na tento právny úkon, že úmyselne neuviedli
druhú stranu do omylu, že ustanovenia tejto zmluvy obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a
zrozumiteľnú vôľu,
6) Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu so všetkými jej ustanoveniami ju podpisujú,

V Dunajskej Strede , dňa

06.08.2010

V

,

dňa :

OÚ Vyskovce nad ipľom
starosta Štefan Maťo
KLUB STAROSTOV o,z,
Tibor Sklut predseda združenia

Zlatý Člen združenia

Galantská cesta 658/2B; P.O.Box.: 236; 929 01 Dunajská Streda
mail: info@klubstarostov.sk; tel.: +421315527133
web: http://klubstarostov.sk

PROTOKOL
o prevzatí mobilného telefónu

Odovzdávajúci subjekt: Klub starostov OZ
Galantská cesta 658/2B
929 01 Dunajská Streda
IČO : 30867100

Tibor Sklut
Predseda Klubu starostov

Preberajúci subjekt:

Starosta OÚ

Predmet prevzatia : mobilný telefón zn.: Samsung GT-S 5230
vič. 35 255/04/425192/7
Pridelené telefónne číslo:

0914

778 059

SIM karta č 89 42 102 1800 1107 215-6E

Vo

Vyškovciach

dňa

20.7.2010..

