
Dohoda o pristúpení

k Rámcovej dohode ě.46812020/OVO a k Zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dř:a

17.7.2020

č1.I
Zmluvné strany

Dlžník:

Žitinstqí, samosprávn1, kraj
So sídlom : Komenského 48, Ot i Oq ŽIina
Zastupen; : Ing. Erika Jurinová

DIó 2021626695
Bankor,é spojenie: Štátna pokladnica
Číslo čtu: SK95 8180 0000 0070 0050 3697

a

Pristupuj ci dlžník:
Kysucká knižnica v Čadci
so sídlom : Ul. l7. novembra l258.022 0l Čadca
zastupen : PhDr. Janka Bíror,á
lčo: lot+soog
DIČ:2021435625
Bankové spojenie: Štatna pokladnica
IBAN: SK70 8l80 0000 0070 0048 1352

nzatr,árajri t to dohodu o pristr pení k Rámcovej dohode š..468l2020lOYO a k Zmlrrve
o poslqtovaní elektronickej komunikačnej služby

cl. tr

1. Pristupujtici dlžník sa touto dohodou s dlžníkom zavánlje. že pristupuje k Rámcovej dohode
č.468lZ020lOVO a k Zmluve o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby uzatvorenej
medzi ŽilinskYm samosprávnym krajom a spoločnostbu 02 Slovakia, s.r.o. dňa l 7, 7. 2020
(ďalej len rrzmluva").

2. Na základe skutočnosti uvedenej v bode l tohto článkrl rlolrody má pristtlpujtici cllžník
rovnaké práva apovinnosti ako dlžník, ktoré zodpovedajír rozsahu služby vps, ktorá je
pristupuj ricemu dlžníkovi poskytovaná podťa zmluvy.

^ 3" Virtuálna privátna sieť (d'alej len VPS) vfiára koncorl ch telekomunikačq ch zaňadeni
vyuŽÍvajťrcich elektroriické komunikačné služby spoločnosti 02 Slbvakia, s.r.o. poslcytované

L/2



4.

prosíedníctvom verejn ch telefónnych sietí spoločnosti í)2 Slovakia, s.r.o. a prostredníctvom

SIM kariet spoločnosti 02 Slovakia, s.r.o. registrovan; ch r;a dlžnfta),

Pristupujrici dlžník sa zzváatje splniť závámk dlžnfta veriteťovi- spoločnosti 02 Slovakia,

s,r.o. v rozsahu služby poskvtovanej pristupuj cemu dlžníkovi, teda zaplatiť mesačn

poplatok za sluál,VPS na základe fakniry v lehote splatnosti uvedenej na faktírre.

Pri*prrjrrci dlžnit sa torno dohodorr 21,izlúe, že bude dodržiavať podmienky pre

podrytotaie itoOi ct služielt- rak ako si uvedené v Rámcovej dohode a v Zmluve
e po{traí Gl+,m tcj kmunitacnej služtr1, m d v l7 -7 "2020.

člm
(Mtné ustanovenia

Táto dohoda sa uždFváíá ná dobu urěitu, t. j. 48 mesiacov- podl'a podrnienok Rámcovej
dohody 468|2020/OVO a Zmluv_r,o poskltovaní služieb zo riňa 17,7.2020.

\'št+ ÉpedÉ D n} a dopln tejto doho$, hxtu trtotovené v písomnej forme a po
rzi}rj dffi sil doho{.

!ffin Éa<'ou -jo znhn1, je F,imcová dohoda ě.468na2) o poskytovaní - VPS
o,& ll-lfrm eZmhne opos tovaní elektronickej komunikačnej služby zo dňa
17-,x-2fin-

Ti, ffi ndob da pbrrost' a ričinnost' dňom nasledujricom po dni jej zverejnenia na
*bolm *tlc pri*ryj oáo dlžnika_

SúT Ejr' doho6,si dobodu píÉírali anazrtak srihlasu sjej obsa}rom atoho, že jubez
qand poóryr; ju podpisali.

Tb ffi fule rlňoot,enri v troch v rotoveniact, pričom dlžnft obdňí dve vyhotovenia
e piqliíri dlžnik jedno vyhotoverrie.
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pristupujťrci dlžník


