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Dohoda o pristúpení 

  k Rámcovej dohode č.468/2020/OVO a k Zmluve o poskytovaní verejných sluţieb zo dňa 

17.7.2020 

Čl.I 

Zmluvné strany 

 

 

Dlžník: 

 

Žilinský samosprávny kraj 

So sídlom : Komenského 48, 011 09 Ţilina 

Zastúpený: Ing. Erika Jurinová 

IČO: 37 808 427 

DIČ: 2021626695 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu:  

 

a  

 

Pristupujúci dlžník: 

Turčianska galéria v Martine 

so sídlom : Daxnerova 2, 036 01 Martin  

zastúpený: Ing. Zuzana Ivanová 

IČO: 36145327 

DIČ: 2020598327 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN:  

 

uzatvárajú túto dohodu o pristúpení  k Rámcovej dohode č.468/2020/OVO a k Zmluve 

o poskytovaní  elektronickej komunikačnej služby 

 

 

Čl. II 

 

1. Pristupujúci dlţník sa touto dohodou s dlţníkom zaväzuje, ţe pristupuje k Rámcovej dohode 

č.468/2020/OVO a k Zmluve o poskytovaní elektronickej komunikačnej sluţby uzatvorenej 

medzi Ţilinským samosprávnym krajom a spoločnosťou O2 Slovakia, s.r.o. dňa  17. 7. 2020 

(ďalej len „zmluva“). 

 

2. Na základe skutočnosti uvedenej v bode 1 tohto článku dohody má pristupujúci dlţník 

rovnaké práva a povinnosti ako dlţník, ktoré zodpovedajú rozsahu sluţby VPS, ktorá  je 

pristupujúcemu dlţníkovi poskytovaná podľa zmluvy. 

 

3. Virtuálna privátna sieť (ďalej len VPS) vytvára koncových telekomunikačných zariadení 

vyuţívajúcich elektronické komunikačné sluţby spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. poskytované 
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prostredníctvom verejných telefónnych sietí spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. a prostredníctvom 

SIM kariet spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o.  registrovaných na dlţníka). 

 

4. Pristupujúci dlţník sa zaväzuje splniť záväzok dlţníka veriteľovi- spoločnosti O2 Slovakia, 

s.r.o. v rozsahu sluţby poskytovanej pristupujúcemu dlţníkovi, teda zaplatiť mesačný 

poplatok za sluţby VPS na základe faktúry v lehote splatnosti uvedenej na faktúre. 

 

5. Pristupujúci dlţník sa  touto dohodou zaväzuje, ţe bude dodrţiavať podmienky pre 

poskytovanie jednotlivých sluţieb, tak ako  sú uvedené v Rámcovej dohode a v Zmluve 

a poskytovaní elektronickej komunikačnej sluţby zo dňa 17.7.2020. 

 

Čl.III 

Ostatné ustanovenia 

 

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, t. j. 48 mesiacov- podľa podmienok Rámcovej 

dohody 468/2020/OVO a Zmluvy o poskytovaní sluţieb zo dňa 17.7.2020. 

 

2. Všetky prípadné zmeny a doplnky tejto dohody budú vyhotovené v písomnej forme a po 

vzájomnej dohode strán dohody. 

 

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Rámcová dohoda č. 468/2020 o poskytovaní  – VPS 

zo dňa 17.7.2020 a Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej sluţby zo dňa 

17.7.2020. 

 

4. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom nasledujúcom  po dni jej zverejnenia na 

webovom sídle pristupujúceho dlţníka. 

 

5. Strany tejto dohody si dohodu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom a toho, ţe ju bez 

výhrad pochopili, ju podpísali. 

 

6. Táto dohoda bola vyhotovená v troch vyhotoveniach, pričom dlţník obdrţí dve vyhotovenia 

a pristupujúci dlţník jedno vyhotovenie. 

 

 

 

V Ţiline         V Martine 18.9.2020 

 

 

 

 

               v.r.         v.r. 

................................................                                                              ................................................. 

          dlţník                                                                                                  pristupujúci dlţník 


