
Zmluva o zabezpečení služby — platobného systému prostredníctvom sms
správ mobilných telekomunikačných sjetí SR (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Partner: OBEC LOZORNO
Sídlo: Hlavná 1, 900 55 Lozorno
IČO: 00304905
DIČ: 202643669
bankové spojenie: Prima banka a.s., Č. účtu:3203747001/5600

IBAN: Sk34 5010 0000 0032 0374 700
zastúpená: Mgr. Luboš Tvrdoň, starosta obce

(ďalej len „Partner“)

a

spoločnosť: Mediatex s.r.o.
sídlo: Bojnická 18, 831 04 Bratislava
IČO: 357 634 18
DIČ: 2020243885
IČ DPH: SK2020243885
bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., č. účtu: 2625520099/1100
zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.

18777/B
zastúpená: Ing. Peter Borovička - konateľ

(ďalej len „Mediatex“)

(ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

či. I
Definície pojmov

1. Na základe dohody Zmluvných strán sa nasledovné pojmy používané v tejto Zmluve budú
vykladať v súlade s nižšie uvedenými definíciami:

Cena — koncová cena, za ktorú Partner poskytuje Zákazníkovi Službu, ktorá bola zo
strany Zákazníka uhradená prostredníctvom Služby,

Elektronická komunikačná služba - služba poskytovaná Operátorom v súlade so
zákonom Č. 610/2003 Z.z., zákon o elektronických komunikáciách,

Objednávka — úkon Zákazníka vykonaný prostredníctvom Web stránky, na základe
ktorého mu vznikne nárok na poskytnutie Služby a Partnerovi vznikne nárok na
zaplatenie Ceny,

Mediatex - obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, prevádzkujúca telekomunikačné služby s pridanou hodnotou na zvýšenej
tarife - audiotexové služby na základe Všeobecného povolenia Č. 1/2005 v znení
ii~lwišIuli ~mhiii a ďodižiavajQc pudm1~iiiky iia puužIvaiiit~ čI~súl uvt~d~iió ~‘ iuzliudiiuliacli
o pridelení čísel vydaných Telekomunikačným úi adorn Slo~eiiskej i epubliky (ďalej leu
TÚSR), SMS služby s pridanou hodnotou a SMS mikropayment — platobného systému



cez SMS na základe zmlúv uzavretých buď s telekomunikačnými operátormi alebo
spoločnosťami — agregátormi zabezpečujúcimi platobný systém cez SMS pre operátorov.
Technické podmienky prevádzkovania týchto služieb sú uvedené v zmluvách uzavretých S

telekomunikačnými operátormi resp. agregátormi a v ich všeobecných podmienkach,

Operátor - poskytovatel‘ elektronických komunikačných služieb v súlade so zákonom Č.
610/2003 Z.z., zákon o elektronických komunikáciách, ktorý má uzavretú zmluvu
s Mediatexom,

Partner - subjekt alebo agentúra, ponúkajúca koncové služby a produkty svojim
návštevníkom,

Platobný systém — systém Mediatexu prevádzkovaný pod menom a pod doménou
Mediatexu, ktorý umožňuje realizáciu Služby,

Report platieb — sumár Objednávok s vyčislením počtu Objednávok a služieb Partnera,
celkovej Ceny/Cien za sledované obdobie a výšky odmeny Mediatexu za sledované
obdobie,

Servisné rozhranie — rozhranie prístupné cez web prehliadač pre Partnera, ktoré
umožňuje Po prihlásení Partnera sledovať prehľad platobných transakcií za služby
Partnera uskutočnených cez Službu Zákazníkmi,

Služba — softvérové a hardvérové riešenie umožňujúce platif za Služby partnera
prostredníctvom SMS, ktoré prevádzkuje a technicky zabezpečuje Mediatex,

Služba partnera — je výkon partnera, pre ktorú Mediatex zabezpečuje Platobný systém,

SMS — technologický štandard poskytujúci službu posielania a prijímania krátkych
textových správ v sjeti Operátora,

Web stránka — je oficiálne webové sídlo Partnera,

Zákazník — fyzická alebo právnická osoba, ktorá si prostredníctvom Web stránky
objednáva Služby partnera a uhrádza za ne Cenu prostredníctvom Služby,

(ďalej len „Pojmy“)

2. Vyššie uvedené Pojmy sú v Zmluve použité v príslušnom gramatickom tvare
a v príslušnom, (jednotnom alebo množnom), čísle, pričom ich význam v zmysle definicií
v súlade s odsekom 1. tohto Článku Zmluvy zostáva zachovaný.

či. II
Predmet zmluvy

Na základe tejto Zmluvy a za podmienok v nej stanovených sa Mediatex zavázuje
zabezpečiť pre Partnera Službu, za čo sa Partner zavázuje uhrádzat Mediatexu odmenu
súlade s Článkom IV, odsek 1. Zmluvy.

2. Mediatex sa zaväzuje poskytovaf Službu podľa odseku 1. tohto Článku Zmluvy za
kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:

- Zákazník je zákazníkom Operátora s niektorým zo zákazníckych mesačných prograrnov
služieb, (postpaid služby, pre ktoré sa vystavujú faktúry) alebo, pokial‘ to umožňuje
Operátor aj zákazníkom, s tzv. prepaid službou,

- maxtmálny finančný limit jednej Objednávky vykonanej jedným Zákazníkom, t.j.
iit~~tnňtn~ c ~ ( )bj~lcI 1‘‘rky j~ ‚~U,(J( C ~



- celkový finančný objem za služby nemobilného obsahu, vrátane Služby partnera
vyúčtované Operátorom v rámci jedného zúčtovacieho obdobia pre jedného Zákazníka,
t.j. jedno mobilné telefónne číslo je maximálne 150,00 € bez DPH,

- Zákazník nie je v takej situácii, pri ktorej Operátor nie je povinný poskytovat
Zákazníkovi elektronické komunikačné služby, napr. v dósledku zlej platobnej
disciplíny.

- Konečnú cenu uhradí Zákazník prostredníctvom telekomunikačného operátora,
ktorý celkový súčet konečných cien tohto ktorého užívatel‘a uvedie na faktúre, ktorou
vyúčtováva svoje služby ako osobitnú službu za nemobilný obsah. VzhTadom na to,
že operátor a ani Mediatex nie sú dodávateTom služby pre užívateľa, operátor a
Mediatex nebudú vystavovať daňový doklad/faktúru za tieto služby v zmysle
právnych predpisov

- všetky platobné operácie v rámci poskytovania Služby a vzťahov podľa tejto Zmluvy
sa realizujú výlučne v oficiálnej mene Slovenskej republiky, t.j. v EUR.

ČL III
Práva a povinnosti Zmluvných strán

Partner sa zavázuje na vlastné náklady zabezpečit nevyhnutné kroky, potrebné na
prepojenie systému Partnera s Platobným systémom ako aj Službou.

2. Partner sa zaväzuje prostredníctvom Web stránky informovat Zákazníkov o možnosti
úhrady Cien prostredníctvom Služby.

3. Partner sa zavšzuje na základe technických pokynov Mediatexu zverejnit na Web stránke
informácie tak, aby pokiaľ Zákazník prejaví záujem o úhradu Cien prostredníctvom
Služby, tento bude informovaný o tom, ako predmetnú úhradu Ceny vykoná.

4. Partner sa zavšzuje poskytovat Služby partnera v súlade s platnými právnymi predpismi
a v plnej miere zodpovedá za porušenie práv tretích osöb, ktoré budú z jeho strany
porušené poskytovanim služby.

5. Partner sa zavšzuje poskytnúf Mediatexu správne a úplné údaje ako i riadne a včas mu
oznámit ich zmenu, v opačnom prípade Mediatex nezodpovedá za škodu, ktorá mu bude
spösobená.

6. Mediatex sa zavšzuje zabezpečit prevádzkovanie Služby riadne a včas tak, aby
poskytovanie Služby nijakým spósobom neobmedzilo a/alebo neznemožnilo Zákazníkom
užívat Službu partnera.

7. Mediatex sa zaväzuje poskytovat Službu s vynaložením odbornej starostlivosti a udržiavaf
počas doby prevádzkovania jej plnú prevádzkovú funkčnost a dostupnost.

8. V prípade vzniku vád alebo porúch Služby sa Mediatex zavázuje tieto vady, resp. poruchy,
ktoré boli zapríčiriené na strane Mediatexu odstrániť na vlastné náklady a to bez
zbytočného odkladu, najneskór do 48 hodin od preukázateYného oznámenia tejto
skutočnosti Partnerom. Za poruchy a vady tretich strán Mediatex nezodpovedá.

9. Zmluvné strany sú povinné pri vyskytnutí akejkoľvek prekážky brániacej riadne si plnit
povinnosti v súlade so Zmluvou, bezodkladne o tejto skutočnosti informovať druhú
Zmluvnú stranu.



ČL IV
Cena za službu a finančné toky

Odmena Mediatexu za poskytnutie Služby je Zmluvnými stranami dohodnutá vo výške:
24,50% z konečnej ceny, zaplatenej Zákazníkom, a to z každej jednej SMS Objednávky
Operátorovi, (ďalej len „Odrnena«).

2. Partner bene na vedomie, že v súlade s uzatvorenými zmluvnými vzťahmi medzi
Mediatexom a Operátormi, Cenu za Služby partnera uhradí Zákazník prostredníctvom
Operátora, ktorý si Ceny vyúčtuje vo faktúre, ktorou vyúčtováva svoje elektronické
komunikačné služby, a to ako platbu za osobitnú Službu s nemobilným obsahom.
Vzhľadom na to, že Operátor nie je dodávatel‘om služby pre Zákazníka, Operátor nebude
vystavovať daňový doklad za tieto služby v zmysle právnych predpisov. Operátor
v mesačných intervaloch prevedie sumu zodpovedajúcu súčtu Cien za príslušný
kalendárny mesiac na Mediatex. Mediatex sa zavázuje následne bez zbytočného odkladu,
najneskór však do 15 dní po ukončení príslušného kalendárneho mesiaca na základe
odsúhlasených počtov uskutočnených platieb zákazníkmi - súčtu Cien, vystavíť faktúra na
svoju odmenu a vykonať zápočet v súlade s odsekom 4. tohto článku Zmluvy a rozdiel
medzi Cenou a Odmenou prevedie bezhotovostným prevodom v prospech účtu Partnera.

3. Operátor a Mediatex sú pri poskytovaní služby len prostredníkom finančnej transakcie
a fmančných prostriedkov, ktoré zodpovedajú uhradeným Cenám. Mediatex v žiadnom
momente nenadobúda vlastníctvo k predmetným finančným prostriedkom a preberá ich
od Operátora v mene a na účet Partnera.

4. Partner a Mediatex sa dohodli, že Odmena Mediatexu na základe vystavenej faktúry sa
započítava voči pohTadávke Partnera voči Mediatexu z titulu práva na odovzdanie Ceny, na
zaplatenie ktorej vznikol Partnerovi v súlade s touto Zmluvou a Objednávkou Zákazníka
nárok za každý príslušný kalendárny mesiac od Mediatexu Partnerovi. Na základe výzvy
zo strany Mediatexu doručenej Partnerovi najneskór do 10. dňa Po skončení predmetného
kalendárneho mesiaca. Partner vystaví do 15. dňa po ukončení príslušného kalendárneho
mesiaca žiadosť na prevod finančných prostriedkov za príslušný kalendárny mesiac, so
splatnosťou 30 dní. Na základe uvedeného, Mediatex prevedie a účet Partnera už len
časť Cien zodpovedajúcu hodnote: súčtu Cien za príslušný kalendárny mesiac po
odpočítaní Odmeny Mediatexu, ktorá ešte nebola uhradená. Prevod tejto čiastky sa
uskutoční na základe Partnerom vystavenej žiadosti o prevod fínančných prostriedkov za
príslušný kalendárny mesiac Po vykonaní zápočtu odmeny Mediatexu.

5. Report platieb týkajúci sa Objednávok Zákazníkov je pre Partnera dostupný
prostredníctvom Servisného rozhrania Mediatexu. Mediatex sa zavázuje poskytnúť
Partnerovi taky prístup do Servisného rozhrania, kde bude Partnerovi umožnená riadna
kontrola platieb za Služby partnera, ktových Cena bola uhradená Zákazníkom cez Službu,
a kde bude možné predbežne skontrolovať zúčtovanie, resp. odpočet Odmeny Mediatexu za
Službu.

6. Daňový doklad za Služby partnera tvoriaci jednotlivú Objednávku vystaví Zákazníkovi
Partner.

7. Report platieb v súlade s odsekom 5. tohto Článku Zmluvy sa Mediatex zavázuje
uchovávať Po dobu 1 roka odo dňa uskutočnenia zaplatenia Ceny Zákazníkom
prostredníctvom Služby.

8. Partner bene na vedomie, že v pripade, ak Operátor zisti, že za 3 po sebe nasledujúce
kalendárne mesiace spolupráce vzrastie nesplácanie ním vystavovaných faktúr v súlade
s odsekom 2. tohto Článku Zmluvy Zákazníkmi a ďalšími osobami užívajúcimi Služby
nemobilného obsahu významným spösobom, t.j. zákazníci Operátora využivajúci Služby
nemobilného obsahu generujú horšiu platobnú disciplínu ako je priemer všetkých
ostatriý‘h ~~k~a~n1kov ( )T4r~kLnr~-‘ ~~L[~I*~.1) V (I~-tÉH~ttt ~l~(Ifll~I j~ ()[~!Lát~I

oprávneny pristupiť k presunu Cien na Mediatex, a teda aj na Partnera a Lu len za



Objednávky, ktoré mu bolí aj skutočne uhradené od toho ktorého Zákazníka. PokiaT si
Operátor právo podľa predchádzajúcej vety tohto odseku tohto Článku Zmluvy uplatní, je
Mediatex oprávnený Partnerovi v rámci presunu finančných prostriedkov posielať len súčet
Cien za skutočne Zákazníkmi zaplatené Objednávky voči Operátorovi, v torn ktororn
mesiaci, s čím Partner výslovne súhlasí, pričom v mesiaci, v ktororn pohľadávky vymóže,
presunie aj Ceny takto dodatočne uhradené Mediatexu a Mediatex v súlade s odsekom 4.
tohto Článku Zmluvy ich presunie Partnerovi. V takornto prípade bude Mediatex Partnera
o takejto skutočnosti bezodkladne informovať. Nárok na odmenu vznikne v takomto
prípade Mediatextu až Po torn, ako bude príslušná omeškaná čiastka prevedená
Operátorom.

9. V prípade omeškania zo strany Mediatexu s plnením peňažného závazku voči Partnerovi,
je Partner oprávnený požadovať úrok z orneškania vo výške 0,025 % z dlženej sumy za
každý aj začatý deň orneškania.

č1.v
Doba trvania Zmluvy

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, s minimálnou dobou trvania 1 rok od dňa jej
platnosti.

2. Táto zmluva sa ruší:

a. písomnou dohodou oboch strán

b. písomnou výpoveďou ktorejkolvek zrnluvnej strany z dóvodu porušovania zmluvných
povinností podstatným spósohom druhou stranou s výpovednou lehotou 3 mesiace.
Výpovedná lehota začmna plynút prvýrn dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca
Po doručení výpovede. Pred podanírn výpovede je zmluvná strana povinná upozorníť
porušujúcu zrnluvnú stranu písornne na porušenie povinnosti a poskytnúť jej
primeranú lehotu na nápravu. Výpoveď je možné udeliť iba Po upozornení
porušujúcej zrnluvnej strany a po rnárnorn uplynutí poskytnutej lehoty na nápravu.

c. zánikorn zmluvnej strany. V prípade právneho nástupníctva je nástupca zmluvnej
strany viazariý touto zrnluvou

d. zánikom oprávnenia vykonávať podnikateľskú činnosť, ktorá je potrebná pre pinenie
tejto zmluvy

e. písomnou výpoveďou zo strany spoločnosti Mediatex z dóvodu zmien podmienok
týkajúcich sa poskytovania platobného systému cez SMS zo strany operátorov,
agregátorov, NBS, TÚSR a pod. s výpovednou lehotou, ktorá nesmie byť kratšia ako 1
mesiac a ktorá začína plynúť dňorn nasledujúcim Po doručení výpovede

f. odstúpením od zmluvy zo strany Partnera bez udania dóvodu. V prípade takejto
formy ukončenia zmluvy sa Partner zavšzuje uhradiť Mediatexu odstupné vo výške
300,00-€ bez DPH s účinkami k prvému dňu mesiaca nasledujúceho po doručení
odstúpenia,

g. odstúpením od zrnluvy zo strany Partnera, v prípade ak nastane situácia v zrnysle Čl.
IV. ods.8 alebo zanikne zmluva Mediatexu s operátormi v zmysle či. VIII ods. 1 a to
v lehote najneskór do 30 dní odo dňa ako sa odstupujúcej strane takýto stav stane
známym s účinkami k prvému dňu mesiaca nasledujúceho po doručení odstúpenia.

3. Po ukončení Zrnluvy, najneskór však do 60 dní od jej ukončenia sú Zmluvné strany
povinné si vysporiadať všetky závázky a pohľadávky, ktoré tieto rnedzi sebou ku dňu
ukončenia Zrnluvy rnajú.



Či.vi
Kontaktně údaje

1. Kontaktné údaje na Mediatex:

a) Meno a priezvisko: Martin Frič,
tel.: +421 2 4446 1321,
fax: +421 2 4446 1320
e-mail: fric~imediatex. sk,

b) Meno a priezvisko: Jozef Uhier,
tel.: +421 24446 1321,
fax: ±421 2 4446 1320
e-mail: tech(~iimediatex. sk, uh1ei~mediatex. sk

Kontaktně údaje na Partnera:
Meno a priezvisko: Lachkovičová Lenka
tel.: +421 269204317
e-mail: dane@lozorno.sk

2. V pripade akejkoTvek zmeny údajov uvedených v odseku 1. tohto Článku Zmluvy je
Zmluvná strana, ktorej sa zmena údajov týka o tejto zmene bezodkladne písomne
informovať druhú Zmluvnú stranu, pričom zmena predmetných údajov sa za účinnú
voči druhej Zmluvnej strane považuje dňom doručenia písomného oznámenia tejto
Zmluvnej strane.

Či. VII
Súčinnosť Zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa zavázujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosf a pomoc pri
pineni závázkov z tejto Zmluvy s cieTom napinenia účelu tejto Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa zav~zujú, že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách,
ktoré si navzájom poskytnú v súvislosti s touto Zmluvou, a to aj v prípade, ak nebudú
oprávnenou zmluvnou stranou označené ako dóverné a nevyužijú ich v rozpore s ich
účelom pre seba alebo mého. Povinnosť mlčanlivosti platí ~ Po ukončení zmluvného
vzťahu.

Či. VIII
Ostatně ustanovenia

1. Mediatex vyhlasuje, že v čase poskytovania Služby má uzavretú zmluvu s aspoň tromi
mobilnými operátormi poskytujúcimi elektronické komunikačné služby na území
Slovenskej republiky a že vyvinie všetko úsilie pre to, aby tento stav trval po celú dobu
trvania tejto zmluvy. Zánik zmluvy s operátorom oznáini Mediatex Partnerovi bez
zbytočného odkladu Po torn ako k nemu pride.

2. Zodpovednost za poskytovanie služieb nesie Partner, pričom Mediatex len zabezpečuje
technický systém potrebný pre realizáciu platby za Služby. Partner zároveň nesie
zodpovednosť za ochranu osobných údajov Zákazníkov v súlade s platnými právnymi
predpisrni Slovenskej republiky.

3. Partner bene na vedomie, že komunikačné spojenie prostredníctvom Elektronickej
kornunikačnej siete, prostredníctvom ktorej dochádza k odosielaniu SMS nebude vždy
vyhovujúce a nepretržite nebudú dané predpoklady pre komunikáciu cez Elektronickú
14(iLtLLttLLl~t(LLLt ~.LtiĹ, L LkLILLU1 V Z. ~‚‘t~~1U~3LL ud ~ ~. ~ky Iii i ad1utuk~Iu1iI1~lLo ~ťLgLLLdlL L-L~‘l‘Lflhltfl~llO

na prenos SMS.



4. Partner bene na vedomie, že funkčné niešenia Služby, softvérové produkty a technológie,
ktoré Mediatex pri prevádzkovarií Služby používa sú predmetom duševného vlastníctva
Mediatexu a jeho obchodným tajomstvom a preto tieto požívajú ochranu podľa zákona
Č. 618/2003 Z.z., zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.

5. Partner, pokial sa dozvie akékoTvek informácie týkajúce sa funkČného riešenia Služby, nie
je oprávnený tieto informácie využif vo svoj prospech ako ani v prospech tretích osób a je
povinný o nich zachovávať mlčanlivosť.

6. Partner nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu Mediatexu zasahovať do
technického riešenia Služby ako ani meniť jeho nastavenia.

Či.ix
Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva móže byť zmenená len formou písomných dodatkov Po ich odsúhlasení
obidvoma Zmluvnými stranami.

2. Ak sa ktorékoTvek z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatným alebo nevykonateTným,
táto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nespósobí neplatnosť ostatných ustanovení tejto
Zmluvy s výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného obsahu
Zmluvy pre povahu Zmluvy, jej obsahu alebo okolností, za ktorých bola Zinluva
uzatvorená.

3. Táto Zmluva je vyhotovená v 2, (dvoch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých
každý je považovaný za originál, t.j. rovnakej právnej sily.

4. Táto Zmluva predstavuje komplexnú dohodu medzi zmluvnými stranami a nahrádza
všetky predchádzajúce vyhlásenia, zmluvy a porozumenia, či už ústne alebo písomné.

5. Táto Zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom. Na práva a povinnosti explicitne
neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia platných právnych
predpisov Slovenskej republiky. Práva a povinnosti uložené touto Zmluvou, ako i pojmy
ňou používané, sa budú vykladať a aplikovať v súlade s príslušnými ustanoveniami
platných právnych predpisov, ako aj obchodných zvyklostí a praxe.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu dókladne prečítali, jej obsahu, právam a
povinnostiam z nej pre nich vyplývajúcich úplne porozumeli a zaväzujú sa ich v celom
rozsahu bezvýhradne plniť, ich vóľa je slobodná a vážna, ako aj prostá akéhokoľvek
omylu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú, čím Zmluva nadobúda platnosť.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že dňom platnosti Zmluva zároveň nadobúda účinnosť.

V Bratislave, dňa V Lozorne, dňa ..J~ 10

Med~{ex s.r.o. Partner
I1ig~-P~Íer Borovička

konat~T
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(k Zmluve o zabezpečení služby — platobného systému prostredníctvom sms
správ mobilných telekomunikačných sjetí SR)

Špecifikácia služby:

Služba výberu poplatku za spracovanie odpadu v priestoroch Zberného dvora LOZORNO
prostredníctvom SMS mikroplatby.

Cennik:

Spoplatnenie na základe dopytovej SMS zo strany záujemcu o úhradu vo ibrmáte obsahu
LOZORNO 1/2/3 podľa vyššie uvedeného cenníka prebehne potvrdzujúcou spätnou SMS
odpoveďou v tvare:

Zberny dvor LOZORNO: Potvrdenie cislo: YXZ. V cene XY EUR. Platnost do 14:00
DD.M .RRRR, Kod:136sd85f

PLATNOSŤ Potvrdenia platby má časové obmedzenie 1 hodina, maximálne však do konca
prevádzkovej doby na zbernom dvore Partnera ‚ s ohTadom na ochranu prevadzkovateľa
pred zneužívaním služby.

Obsahy sprievodnej SMS komunikácie zo strany systému Mediatex:

Zberny dvor LOZORNO: SMS platbu je mozne vyuzit len v dnoch prevadzky zberneho
dvora. Prevadzkova doba: streda 15-18.00 a sobota 9-15.00 hod. (mimo sviatky)

POZOR: ZLE zadany kod siuzby! Poslite spravny tvar: LOZORNO 1, LOZORNO 2 alebo
LOZORNO 3 podia objemu ukiadaneho odpadu!

Sprievodná SMS komunikácia služby nie je spoplatnená!

Zmluvné strany sa dohodli na spustení služby od 01.11.2020.

V Bratislave, dňa V Lozorne, dňa ..

~-M~diatex s.r.o.
I~i~ 1~‘t“r Ik~ro‘ri~ka

konateľ

Uloženie odpadu v objeme fúrika: 3,00 € Obsah SMS: LOZORNO 1
Uloženie odpadu v objeme vozika: 6,00 € Obsah SMS: LOZORNO 2
Uloženie odpadu v objeme privesu: 18,00 € Obsah SMS: LOZORNO 3

Partner


