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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB BANKOMATU

uzavřená dne 16.7.2022 mezi smluvními stranami

Euronet Services, spol. s r.o.

se sídlem: Pobřežní 3, 186 00 Praha 8

IČO: 25608452

DIČ: C225608452

zastoupena:_ Operations Manager, jednající na základě plné moci

zapsaná v OR vedeném MS v Praze pod sp. zn. C 54449

(dále jen “poskytovatel")

a

Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice

se sídlem: Československé armády 325/106, 715 00 Ostrava

datová schránka: frpbzih

e-mail: Qosta©michalkovicecstravacz

IČO: 00845451

DIČ: C200845451

Plátce DPH

zastoupena:—
Tel.: _

(dále jen "klient")

1.Předmět a účel smlouvy

a)

b)

Poskytovatel prohlašuje, že je společností zajišťující provoz bankomatů a s tím souvisejících

služeb.

Klient prohlašuje, že je oprávněným uživatelem pozemku 92/6, obec Ostrava, k.ú.

Michálkovice, LV 1259, jejichž součástí je místo vyznačené v Příloze 1 této smlouvy (dále též

jen „místo" nebo „místo pro bankomat“), a že má právo uzavřít tuto smlouvu. Klient se zavazuje

umožnit poskytovateli po dobu trvání této smlouvy nerušené užívání místa pro bankomat a

prohlašuje, že předmětné místo pro bankomat splňuje požadavky uvedené v této smlouvě a v

Příloze 1.

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje zajišťovat na místě pro bankomat provoz bankomatu

a umožnit jeho užívání zákazníkům klienta a dalším osobám (dále společně jen „zákazníci“),

v rozsahu a za podmínek dále stanovených touto smlouvou, a klient se zavazuje za uvedené

služby hradit poskytovateli sjednanou cenu. Stav místa pro bankomat ke dni uzavření této

smlouvy je uveden v Příloze 4.

2. Cena služeb

a) Klient se zavazuje platit poskytovateli měsíčně za poskytování služeb dle této smlouvy cenu ve

výši 13 000,- Kč (slovy třináct tisíc korun českých) bez DPH (dále též jen „cena služeb“). DPH

bude ktéto částce uplatňováno dle platných právních předpisů. Povinnost platit cenu služeb



b)

d)

vzniká dnem zprovoznění bankomatu a trvá po dobu provozování bankomatu v místě instalace.

Poskytovatel není povinen hradit klientovi žádné poplatky nebo náklady vznikající případně

klientovi v souvislosti s provozováním bankomatu poskytovatelem. Pro zamezení pochybností

se stanovuje, že cena služeb nezahrnuje spotřebu elektrické energie bankomatu, jejíž

náklady nese klient.

Klient má nárok na snížení měsíční ceny služeb 0 5,- Kč za každý úspěšný hotovostní výběr

převyšující základní měsíční rámec 1500 úspěšných hotovostních výběrů iniciovaných na

daném bankomatu v rámci 1 kalendářního měsíce.

ATM Up-Time - Doba provozuschopnosti bankomatu (dále jen uptime“) zajistí poskytovatel u

bankomatu minimálně na úrovni 98% hodin v měsíci.

Pro vykazování uptime se přitom nepovažuje: provozní porucha přímo či nepřímo způsobená

okolnostmi mimo kontrolu poskytovatele, odstávky pro plánovaného doplnění hotovosti,

provedení servisu, řádné a mimořádné údržby, odstávka po dobu věnovanou opravě

bankomatu, odstávka bankomatu způsobena klientem a vyšší mocí.

Jestliže doba provozuschopnosti bankomatu klesne pod 98 % hodin za měsíc, poskytovatel

sníží klientovi poplatky touto smlouvou sjednané za plnění v souladu s následujícím:

 

ATM Uptime Snížení měsíčního poplatku 0 Kč

<98% a >/=96% 1.000,- (slovy jeden tisíc korun českých) ,

<96% a >/=90% 2.000,- (slovy dva tisíce korun českých) A

<89,99 a >/=80% 4.000,- (slovy čtyři tisíce korun českých)

<79,99 10.000,- (slovy deset tisic korun českých) *

 

 

 

 

 

  
 

Poskytovatel se zavazuje pro měsíce, kdy cena služby činí 13 000,- Kč (slovy třináct tisíc korun

českých) bez DPH a kdy uptime činil méně jak 98% sdělit tuto skutečnost a přesný uptime

klientovi prostřednictvím e-mailu.

Sjednanou cenu služeb bude hradit klient poskytovateli na základě měsíčních faktur

doručených klientovi poskytovatelem e-mailem na e-mailové adresy

gostanichalkovice.ostrava.cz a g nejpozději do 10.

kalendářního dne daného měsíce za předchozí kalendářní měsíc, ato převodem na bankovní

účet poskytovatele, jakje tento uveden výše, nebo jiný, klientovi poskytovatelem včas písemně

oznámený, účet v bance v České republice.

Smluvně stanovená splatnost faktur je 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury

poskytovatele klientovi e-mailem.

Dotazy k fakturaci, resp. k úhradám ceny služeb doručí klient poskytovateli písemně e-mailem

na czňnanceóěeuronetworldwide.com.

3. Instalace a provozování bankomatu

a) Poskytovatel na své náklady zajistí instalaci bankomatu a jeho bezdrátové telekomunikační

spojení (nebo jiné alternativní spojení). Instalace proběhne do 14 dnů po oznámení

poskytovateli, že je připraveno místo pro instalaci bankomatu. Klient souhlasí s ukotvením

bankomatu do podlahy na místě pro bankomat a poskytne veškerou součinnost nutnou

kinstalaci a řádnému provozování bankomatu, zejména zajistí na své náklady přívod el.

proudu. Tímto přívodem se (vyjma venkovního provedení instalace bankomatu) rozumí

osazená a funkční zásuvka 230 V na samostatné jištěném okruhu jističem 16 A a přívodním

kabelem 3 J x 2,5 mm2. Pokud se v místě umístění bankomatu již zásuvka 230 V nachází, musí

být zajištěno, že na stejném elektrickém okruhu (jističi) nebudou žádné další spotřebiče s

vyšším příkonem (trouby, rychlovarné konvice, ohřívače apod.)
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b)

d)

f)

9)

h)

Pokud se jedná o venkovní instalaci bankomatu (model 6628 nebo DN 230 A) kde se přívodní

kabel přivádí skrze základový beton, pak se zásuvka neosazuje, nýbrž se v místě nechá klubko

kabelu o délce 2 m, pro následné zatažení kabelu do ATM.

V případě instalace bankomatu typu Island (např. NCR 8328 GasEx nebo DN 230 A, resp. jeho

následné nebo obdobné řady) zajistí klient na své náklady vybudování betonového podloží ve

výrobcem stanovených rozměrech (např. u bankomatu typu NCR SS28 GasEx nebo DN 230

A: 1100 mm délka x 600 mm šířka x 500 mm hloubka pod úroveň povrchu). Klient zašle

fotografii betonového podloží po jeho dokončení poskytovateli na jeho e—mailovou adresu.

Klient zajistí. že nedojde k zamezení ani omezení přístupu kbankomatu zákazníkům

poskytovatele, a subdodavatelům poskytovatele, jak tento lze rozumné předpokládat při

provozování bankomatu.

V případě, že klient neposkytne součinnost nutnou k řádnému provozování bankomatu, např.

přívod elektřiny pro bankomat, nebo přístup kbankomatu pro poskytovatele vsjednaném

rozsahu, jde o zvlášť závažné porušení smlouvy klientem, které opravňuje poskytovatele

k výpovědi této smlouvy bez výpovědní doby. Klient bude klient povinen i v době nefunkčnosti

bankomatu uhradit poskytovateli cenu služeb tak, jako by byl bankomat v provozu.

Po dobu, kdy bude z důvodů jiných, než za které odpovídá poskytovatel, přístup k bankomatu

omezen (např. nedodržení servisniho prostoru specifikovaného v Příloze 1 této smlouvy.

zamezení přístupu k bankomatu, odpojení bankomatu od elektřiny, neumožnění přístupu

k bankomatu pro provedení servisních zásahů, doplnění hotovosti do bankomatu apod.). bude

klient povinen hradit poskytovateli cenu služeb podle článku 2. této smlouvy v plné výši. Klient

se zavazuje, že bez zbytečného odkladu, nejméně však 10 dní předem písemně e-mailem na

helpdesksk&cz©euronetworldwidecom, upozorní poskytovatele na začátek prací na budově

(např. rekonstrukce), kde je umístěné místo pro bankomat, nebo v okolí místa pro bankomat,

pokud jejich důsledkem bude nebo může být zamezení nebo omezení přístupu zákazníků

k bankomatu, jak tento lze rozumně předpokládat při provozování bankomatu.

Poskytovatel bude mít právo, podle povahy omezení přístupu k bankomatu, zejména

vdůsledku prací na budově, v níž se nachází místo pro bankomat, nebo v okolí místa pro

bankomat, a předpokládané délky jejich trvání (kterou se klient zavazuje v oznámení podle

bodu d) výše uvést), po předchozím oznámení klientovi, bankomat uvést mimo provoz,

případně i odinstalovat (včetně fyzického odstranění bankomatu z místa) s tím, že po dobu, kdy

bude bankomat takto mimo provoz, se použijí ustanovení první věty odstavce d) výše.

V případě, že v budově nebo v okoli místa pro bankomat probíhají prašné nebo stavební práce,

je klient povinen o této skutečnosti a délce jejího trvání poskytovatele předem informovat e-

mailem na he|pdesksk&cz@euronetworldwide.com a bankomat ochránit před znečištěním,

resp. poškozením.

Veškeré úkony nutné k provozování bankomatu, zejména opravy, údržba, dodávání hotovosti

do bankomatu, resp. přesuny bankomatu jsou výhradně věcí Poskytovatelé. Klient souhlasí s

tím, že umožní poskytovateli a jeho subdodavatelům v potřebném rozsahu přístup k místu pro

bankomat kdykoliv v průběhu běžné provozní doby klienta uvedené v Příloze 5, vždy (tedy i

v průběhu provádění stavebních prací v prostorech, jejich uzavřeni pro veřejnost, apod.) však

nejméně každý pracovní den od 9,00 do 18,00 hod, bez nutnosti předchozí výzvy ze strany

poskytovatele. Klient se zavazuje předem nahlásit změny votevírací době poskytovateli

e-mailem na helpdesksk&cz@euronetworldwide.com. Přístup k bankomatu může klient

poskytovateli v stanoveném rozsahu zajistit i poskytnutím klíčů k prostoru, v kterém se

bankomat nachází. Zkrácení doby, vkteré je klient povinen umožnit poskytovateli přístup

k bankomatu, je možné pouze dohodou a za současného zvýšení ceny služeb úměrně tomu,

jak bude přístup poskytovateli k bankomatu takto omezen.

V případě, že klient zjistí dříve než poskytovatel krádež, poškození, zničení, nefunkčnost nebo

jinou viditelnou poruchu bankomatu, hlásí ji neprodleně na bezplatnou linku 800 152 417 nebo

e-mailem na helpdesksk&cz@euronetworldwide.com.

Poskytovatel bude oprávněn zobrazit na bankomatu bez jakýchkoliv omezení své logo, jakož i

loga svých členských bank či společností vydávajících bankovní karty. Na základě požadavku
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i)

k)

společností, která poskytovateli pronajímá bankomaty a systémový software (dále jen "finanční

společnost"), může být bankomat opatřen štítkem označujícím vlastnika nebo provozovatele

bankomatu. Klient nebude mít výhrady k zveřejnění ani umístění takového loga či štítku a ani

nebude činit žádné kroky, jejichž smyslem nebo výsledkem by bylo omezení, resp. snížení

viditelnosti takového loga či štítku. Poskytovatel bude dále oprávněn zobrazovat na obrazovce

bankomatu reklamu. Tato jakož ijakákolivjiná reklama nesmí být v rozporu s platnými právními

předpisy.

Poskytovatel má právo umístit viditelný a osvětlený název (např. světelnou kostku, či vývěsku)

na nebo nad bankomat. Bude-Ii třeba, bude poskytovatel oprávněn se souhlasem klienta

rozmístit přiměřené směrové ukazatele.

Klient není oprávněn umísťovat na bankomat, nebo na jeho polepy jakékoliv další samolepící

či nelepíoí označení. V případě porušení tohoto ustanovení smlouvy uhradí klient poskytovateli

smluvní pokutu 5.000,- Kč a škodu vzniklou poskytovateli.

Povinnosti poskytovatele bude zajišťovat obvyklé čištění bankomatu. Údržba prostoru kolem

místa pro bankomat a elektrického napájení, které je potřebné k běžnému provozu bankomatu,

budou zajištěny v souladu s touto smlouvou klientem.

m) Klient je povinen určit kontaktní osobu (jméno a kontaktni telefonní číslo), kterou bude

p)

q)

poskytovatel oprávněn kontaktovat za účelem podpory při zajištění efektivního provozu, resp.

zprovoznění bankomatu. V případě instalace bankomatu do skleněné výplně dveří nebo výlohy

je klient rovněž povinen určit kontaktní osobu (jméno, kontaktní telefonní číslo a e-mailová

adresa), která bude zodpovědná za převzetí a bezpečně uskladnění původní výplně. Původní

výplň bude vpřípadě odinstalace bankomatu použita poskytovatelem kuvedení místa do

původního stavu. Kontaktní osoba klienta ke dni uzavření smlouvy je uvedena v Příloze 5. Klient

je oprávněn změnit kontaktní osobu a jiné kontaktni ůdaje uvedené v Příloze 5, taková změna

je účinná od doručení oznámení (není-li voznámení určena jiná, pozdější doba) o změně

poskytovateli a to e-mailem: heIpdesksk&cz@euronetworldwide.com.

Poskytovatel má právo podle svého uvážení odstranit bankomat z místa pro bankomat, přičemž

klient bude povinen poskytnout nejnutnější součinnost k odstranění bankomatu. Změna místa

pro bankomat je možná pouze na základě dohody obou stran formou dodatku k této smlouvě a

za podmínek odsouhlasených oběma stranami.

Na žádost klienta (např. z titulu rekonstrukce) je poskytovatel povinen zajistit přesun, resp.

deinstalaci bankomatu, a to na náklady klienta. Klient o přesun, resp. deinstalaci bankomatu

požádá poskytovatele e-mailem odeslaným na e-mailovou adresu

helpdesksk&cz@euronetworldwide.com minimálně 14 dní před uvažovaným datem

přesunu/deinstalace bankomatu. Poskytovatel klienta informuje o výši nákladů do 3 pracovnich

dnů a v případě odsouhlasení těchto nákladů přesun, resp. deinstalaci bankomatu zajistí. Po

dobu nefunkčnosti bankomatu klient poskytovateli cenu služeb neplatí .

Každá ze stran je oprávněna zmínit existenci této smlouvy, jakož i polohu místa pro bankomat

v propagačních a reklamních kampaních a k tomu využít ochranné známky a logo druhé strany.

Klient souhlasí, že jeho ochranná známka nebo logo může být použito také s obchodními

známkami a logy ostatních účastníků (například kartových asociací). Poskytovatel se zavazuje,

že obchodní známka či logo klienta bude použito výhradně pro potřeby provozování sítě

bankomatů.

Poskytovatel je povinen zdržet se jakýchkoliv jednání, která by rušila nebo mohla rušit výkon

ostatních užívacích nebo nájemních práv v budově nebo v okolí místa pro bankomat, kde se

bankomat nachází.

4. Doba trvání

8) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, ato na dobu 24 měsíců od podpisu této Smlouvy.
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b)

d)

f)

Klient je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě vážného porušení smlouvy ze strany

poskytovatele, kterým se rozumí neprovozuschopnost zařízení (dle bodu 2 b), která bude vyšší

než 80 % ve třech po sobě jsoucích kalendářních měsících. Výpovědní lhůta činí v takovém

případě dva měsíce. Výpověď běží od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po obdržení

písemné výpovědi. Poskytovatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinností ke dni

doručení písemného oznámení o odstoupení klientovi v případě podstatného porušení závazků

klienta z této smlouvy, za které se považuje prodlení klienta s úhradou ceny služeb delší než

30 dnů.

Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět před uplynutím doby, na kterou byla

uzavřena,: důvodu:

(i) změny tržních podmínek,

(ii) že bankomat nebude vzhledem k aktuální situaci na trhu rentabilní, nebo

(iii) změny podmínek karetních asociací, Evropské národní banky nebo jiného nadřízeného

subjektu včetně České národní banky pro provoz bankomatů,

ato písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou, počínající běžet dnem doručení druhé

smluvní straně

V případě ukončení smluvního vztahu je poskytovatel povinen bankomat odstranit a uvést místo

do původního stavu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném užívání a údržbě. Pro

zamezení pochybností se stanovuje, že toto neplatí pro betonové podloží a elektrickou zásuvku

vytvořenou klientem. Případné odstranění betonového podloží a elektrické zásuvky bude

zajištěno klientem na náklady klienta.

Odstranění bankomatu a uvedení místa do původního stavu je poskytovatel povinen učinit

nejpozději do 5 pracovních dnů následujících po dni ukončení smluvního vztahu. Pro tyto účely

poskytne klient poskytovateli neomezený přístup k místu pro bankomat. O odstranění

bankomatu a uvedení místa do původního stavu bude sepsán Předávací protokol podepsaný

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dojde-li k ukončení smlouvy z důvodů na straně klienta před instalaci bankomatu, uhradí klient

poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Dojde-li k ukončení smlouvy z důvodů na

straně klienta do 1 roku od data instalace bankomatu, uhradí klient poskytovateli prokazatelně

vynaložené náklady na instalaci a odinstalaci bankomatu. Dojde-Ii kukončení smlouvy z

důvodů na straně klienta po uplynutí 1 roku od data instalace bankomatu hradí poskytovatel

náklady na odinstalaci bankomatu. Poskytovatel doloží prokazatelně vynaložené náklady

fakturami.

V situaci Vyšší moci, jak je tato definována níže ("Vyšší moc"), se vzájemná práva a povinnosti

Stran této smlouvy upraví . jak následuje. Za Vyšší moc se bude považovat situace vyvolaná

jakoukoli příčinou mimo kontrolu Strany, tedy například živelní pohromou, opatřeními vlády,

válkami, povstáními, revolucemi, nebo jiným faktickým či právním znemožněním účastníkům

trhu, aby se chovali tak, jak je to obvyklé a zákonné, a jak na to daná Strana přiměřeně

spoléhala při uzavírání této smlouvy. Strana této smlouvy nenese odpovědnost vůči druhé

Straně za jakékoli prodlení v plnění a nebude povinna k plnění podle této Smlouvy, pokud je

takové prodlení vplněni nebo nemožnost jeho plnění vyvolána Vyšší mocí nebo jejími

důsledky, a to včetně situace, kdy je daná Strana v prodlení s peněžitým plněním nebo není

schopna peněžité plnění poskytnout z důvodu, že kvůli okolnostem nebo důsledkům Vyšší moci

daná Strana není schopna provozovat vběžném rozsahu své podnikání a získávat tak

prostředky nezbytné pro plnění svých peněžních závazků. Zproštění odpovědnosti za prodlení

nebo zproštění povinnosti k plnění smlouvy z důvodu existence Vyšší moci se však uplatní

pouze po splnění podmínky, že Strana, jež si takový nárok uplatňuje, o skutečnosti a důvodech

existence Vyšší moci písemně informuje druhou Stranu neprodleně poté, co se o takové

skutečnosti dozví. V případě, že okolnosti nebo důsledky Vyšší moci budou trvat déle než šest

měsíců, bude druhá Strana oprávněna tuto smlouvu ukončit na základě písemného oznámení

první Straně, a to pouze za předpokladu, že se taková druhá Strana, po dobu trvání takových

okolností nebo důsledků Vyšší moci, nedopustila a v čase, kdy by takové oznámení jinak

přicházelo v úvahu, se nedopouští, porušení ani opoždění v plnění svých povinností dle této
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smlouvy a je připravena a schopna tuto řádně plnit, a že se nejedná o situaci, kdy obdobnými

okolnostmi Vyšší moci je zasažena i taková druhá strana.

5. Uznání vlastnického práva k bankomatu

a) Klient bere na vědomí, že příslušný bankomat a příslušenství nacházející se v místě pro

bankomat, jakož i všechny výpočetní programy, které bankomat využívá (dále jen "systémový

software"), jsou vlastnictvím poskytovatele nebo finanční společnosti, která ho pronajímá

poskytovateli. Klient prohlašuje a souhlasí s tim, že nemá žádná vlastnická či jiná práva k

bankomatu a vzdává se jakýchkoliv nároků na bankomat, včetně práva zádržného. Každá

pohledávka klienta se bude považovat za nesplatnou, pokud klient zadržuje bankomat nebo

jinak poskytovateli brání vtom, aby s bankomatem nakládal, jak uzná za vhodné.

6. Ostatni podmínky

a)

b)

Q)

h)

Pojištění bankomatu a jeho obsahuje véci poskytovatele. Poskytovatel je povinen uzavřít a po

dobu trvání této smlouvy udržovat pojištění na údržbu a provoz podnikání souvisejícího s

bankomaty včetně pojištění odpovědnosti za škodu, a to s plněním do výše 5.000.000,- Kč. Za

pojištění prostor nebo okolí bankomatu nenese odpovědnost poskytovatel.

Klient se zavazuje, že zajistí, že bez výslovného předchozího souhlasu poskytovatele nebude

žádná část budovy, v níž je místo pro bankomat, nebo okolí místa pro bankomat použito

k provozování zařízení funkčně obdobného bankomatu jiné obchodní firmy. Po dobu porušení

tohoto ustanovení je klient povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu za každý den porušení

tohoto ustanovení, která odpovídá trojnásobku denní částky vypočítané alikvotně z měsíční

ceny služeb, která je uvedena v článku 2. této smlouvy, minimálně však ve výši 1.000,- Kč. Toto

ustanovení nelze použít v případě, že obdobné zařízení bude provozováno v blízkém okolí,

avšak bude umístěno na majetku subjektu odlišného od klienta a mimo vůli klienta.

Obě strany se zavazuji zachovávat důvěrnost veškerých informací, dokumentů a údajů, které

si strany poskytnou v souvislosti sjednáním a plněním závazků vyplývajících z této smlouvy,

pokud z obecné závazných právních předpisů nevyplývá jinak.

Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve 2 stejnopisech s platnosti originálu, z nichž

každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Tuto smlouvu lze doplňovat a ménit pouze pisemné.

Tato smlouva má následující přílohy, které tvoří její nedílnou součást:

Příloha 1: Protokol o místu pro bankomat

Příloha 2: Kopie plné moci _k podpisu smlouvy

Příloha 3: Výpis z katastru nemovitostí

Příloha 4: Fotografie původního stavu místa pro bankomat

Příloha 5: Kontaktní údaje klienta, provozní doba

 

 

 

 

Pokud není dohodnuto jinak, budou veškeré platby dohodnuté v této smlouvě zaslány na

bankovní účty uvedené v záhlaví této smlouvy, nebo takové jiné účty, které si strany navzájem

písemně oznámí.

Veškerá oznámení, výpovědi či ostatni sdělení požadovaná nebo umožnéná touto smlouvou

musí být písemná a doručena druhé straně

(i) poštou, kurýrem nebo osobně na adresu uvedenou vzáhlaví této smlouvy, nebo na

takovou jinou adresu, kterou příslušná strana druhé straně v souladu s touto smlouvou

písemně oznámí, nebo
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(ii) do její datové schránky, nebo

(iii) emailem poskytovateli na emailovou adresu helpdesksk&c;©euronetworldwide.com a

klientovi na emailovou adresu statutárního orgánu klienta uvedenou v Příloze 5,

pokud vtéto smlouvě není výslovně uvedeno, že dané oznámení může být učiněno i

telefonicky.

i) Neplatnost či nevynutitelnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy se nedotýká platnosti či

vynutitelnosti ostatních ustanovení této smlouvy. Pro zamezení pochybností se stanovuje, že

práva a povinnosti z této smlouvy nebudou dotčena změnou v osobě klienta, a že klient zajistí,

že na osobu, na kterou přešla práva, na jejichž základě klient uzavírá tuto smlouvu, přejdou i

závazky klienta : této smlouvy.

j) Tato smlouva se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky. Veškeré spory

vzniklé podle této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou budou postoupeny věcně

příslušným soudům v České republice.

k) Tato smlouva byla schválena radou městského obvodu Michálkovice dne 16.6.2022 usnesením

č. 1319/RMObM—Mich/1822/12.

Poskytovatel: Klient:

Euronet Services, spol. s r.o. Statutární město Ostrava,

na základě Iné moci městsk ' obvod Michálkovi    
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PŘÍLOHA 1

PROTOKOL o mísru PRO BANKOMAT

V souladu s podminkami uvedenými ve smlouvě o poskytování služeb bankomatu, uzavřené mezi

poskytovatelem a klientem dne 16.7.2022 smluvní strany fotografickou vizualizaci určují místo pro

bankomat na pozemku 92/6, obec Ostrava, k.ú. Michálkovice, LV 1259.

 
Umístění bankomatu v prostoru v rámci vizualizace je neměnné. Grafické provedení vizualizace

je orientační, může se po dohodě stran měnit.

Hlučnost bankomatu nepřesahuje 68 dB.

Klient se zavazuje, že v souladu s technickými požadavky výrobce bankomatu ponechá minimální

servisní prostor (šedě vyznačen) kolem bankomatu nezastavěný, volně dostupný, byt' se nejedná

o samotné místo pro bankomat. V případě nedodržení minimálního servisního prostoru ponese

případné náklady. spojené s mamým výjezdem servisního technika a dotační společnosti, klient.
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PŘÍLQHA 2

PLNA moc

; ÁMO o OF ORNEY

Já. nlže podepsen: lihereunder signed:

'rvlcee, spol.s r.o. .

m l with its sester Pobřežní 3. 186 00 Prehe &, Ceská republika

IČO/Company no.: 256 08 452

 

zmocňujll empower

Provoznl manažerkou Iečn

  

 

Zmocnění pňjlmám ll hereby accept this Power olAtlom

- " 'I I

VPrazellnPrague dnelon fl “UŘ ;

1.

koresp.adrasa/rnalllng eddrese' Euronet Services, spol. s r.o.r lBC-Poblezm 3, 186 00 Praha 8.

Česká republika

aby mne zastupoval a my'm jménem jednal e einll všechny úkony související snájmem
a podnálmem nebytových prostor a ploch určených k provozování bankomatů a reklamních ploch,
zejmena, aby uzavíral smlouvy (a to i se třetími osobami, které připadne zpmstl'edkuíl uzavření

Iakovy’ch smluv). tyto smlouvy měnil a doplňoval a činil též úkony kukonbenl právnlch vztahů
založených temito smlouvami. Dale aby mne zastupoval ve spravnlch Hzenlch sorgány státnl

správy a pollcle České republiky.

to represent me and act on my behal! and take all steps necessary concerning lease and sub/ease of
non-residential premises and areas for purposes of operating or promoting of ATM machines, in
particular to conclude contracts (including intermediatory contracts), amend or change them end
also to lake steps to tenninete legal relationships governed by these contracts. And further that
she represents me ln administrative procedures with the relevant state authorities and Police of
Czech Republic.

Zmocnenec nenl oprávněn v této věci udělit plnou moc třetí osobě.

The ettomey is not allowed to empower e third person in this matter.

Tato plná moe je platná do 31 122022.

This power of ettomey Is valid until 31 . 12.2022
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English Licence No.: 1/2009.

File No.: 11013/Z/966/2021.

—- I hereb certi that the document overleaf was si d ' b ; ..................
      

—- The client declared that he understands the content of the document. --------------------------

-- Budapest, on the '21St (twenty-first) day of October in the year of 2021 (two thousand and

twenty-one) -- 

 

 

    

OSVEDČENIE o vaosn PODPISU NA LISTINE

(LEGALIZÁCIA)

   

 

Bratislava - manu čaxt' Ružinov dňa 03.I 1.202]

Upozorneni::

Notár legaliúciou neosvedčuic pravdivosť

skutočností uvtduných v listin:

(§ 58 od:. 4 Notámkeho poriadku)
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PŘÍLOHA 3

VÝPIS z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

informace o pozemku

 

wads: 22/93

Ohm: EIB-„LIMIT

číst-mt 359

'W’m‘nlmfi: 598A

Twp-cur mmm

,MJNVÝÍK RKM

'Ufčuívy'můy Mkymbovďghhonm'mpi

FMM sum

mnm WM

 

Vlastníci, fining-mm

"wmwmwmwnasmm mmmmm

 

    "..-\Lli- lí zpráva hemm! (ost- *.': vlaslnlctw obce

ummwmčmmmummm.mw0wm

 

Způsobodvapy nemovitosti

Seznam BPEI

Omani viastnicltého páva

 

wwwnmnrcmmmnzm 1m
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PRI LOHA 4

I

“i)“l.l)wll)ll

O

FOTOGRAFIE PUVODNIHO STAVU MISTA PRO BANKOMAT 
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PŘÍLOHA 5

KONTAKTNÍ ÚDAJE KLIENTA, PROVOZNÍ DOBA

mista kl . NON STOP

Dostu ost místa dotace a servi . NON STOP

Klíče stu CIT: ano/ne NE

Techn ' kontakt: Jméno: Vladimír Kozel

Mobil:

, E-mail:

Obchodní kontakt: Jméno: Zdena Kaniová

Mobil: _

E-mail: ___

Kontakt na statutarní Jméno:

Mobil:

E-mail: 
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