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NÁVRH NA UZAVRETIE RÁMCOVEJ
ZMLUVY

S BUDÚCIM UŽÍVATEĽOM V ZMYSLE
ČL. 3 PRAVIDIEL 

TICKET: 14-4396-6630-5387-5272

Obchodné meno / meno a priezvisko Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj

Právna forma Ina právna forma

Sídlo firmy / trvalé bydlisko Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 1, Slovenská republika

Poštová adresa Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 1, Slovenská republika

IČO / R.Č. 42319269

Kontaktná(é) osoba(y) Ing. Attila Török,

Telefónne číslo ,

Faxové číslo 

Mobil +421 907 969 597

Administratívny mail admin@terraincognita.sk

Kontaktný mail 

Štatutárni zástupcovia JUDr. Lenka Vargová Jurková

Oprávnený registrátor WEBG-0001, Webglobe - Yegon, s. r. o., 36306444

Oprávnený registrátor WEBS-0001, Websupport, s.r.o., 36421928

Oprávnený registrátor ISKI-0001, INTERNET SK s.r.o., 35826339

Oprávnený registrátor SLOV-0006, Slovak Telekom, a.s., 35763469

Dátum vytlačenia 08.01.2015

Ticket: 14-4396-6630-5387-5272

Týmto žiadam o uzavretie Rámcovej zmluvy v zmysle článku 3 "Pravidiel poskytovania menného priestoru v internetovej Doméne
SK" (ďalej len "Pravidlá") zverejnenými dňa 19.11.2002 na stránke http://www.sk-nic.sk/pravidla .

Vyhlasujem, že s Pravidlami som sa oboznámil a zaväzujem sa ich bezvýnimočne a dôsledne dodržiavať a že pojmy uvedené v
tomto návrhu na uzavretie Zmluvy sú použité a budú sa interpretovať v zhode s ich použitím v Pravidlách.

Ďalej vyhlasujem, že vyššie uvedených Registrátorov som splnomocnil, aby v mojom mene uzatvárali Zmluvy o Doméne ohľadne
Domén, ktoré Registrátori uvedú v Návrhu na uzavretie Zmluvy o Doméne.

Vyhlasujem, že som oprávnený stať sa Užívateľom v zmysle Pravidiel, že som poskytol úplné a správne údaje a tieto budem bez
meškania aktualizovať v prípade ich zmien.

Vyhlasujem, že nie som si vedomý skutočnosti, že mnou zvolená Doména zasahuje akýmkoľvek spôsobom do práv a oprávnených
záujmov tretích osôb. Vyhlasujem, že SK-NIC-u nahradím akékoľvek čiastky, ktoré bude SK-NIC povinný zaplatiť v súvislosti s
vyššie uvedeným dôvodom.

Som si vedomý všetkých dôvodov Zániku Zmlúv o Doméne (vrátane nezaplatenia ceny za Prístup k Záznamu Domény
Registrátorom, ktorý vykonáva Správu Domény, ktorej sa stanem Držiteľom), ktoré v mojom mene uzavrie splnomocnený
Registrátor, a v prípade, že k ich zániku dôjde v zmysle Pravidiel, budem ich zánik rešpektovať.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade zverejnenia nových Pravidiel, stávajú sa tieto pre mňa záväznými v prípade, že do
mesiaca po ich zverejnení neoznámim SK-NIC, že nové Pravidlá neakceptujem. Som si vedomý dôsledkov (zániku Zmluvy o
Doméne a Rámcovej Zmluvy) v prípade, že neakceptujem nové Pravidlá a SK-NIC vypovie zmluvu z tohto dôvodu.

Pridelením Identifikátora v súlade s článkom 3.2 Pravidiel sa Rámcová Zmluva považuje za uzavretú.

 

V ................................. dňa ........................

 

Podpis oprávnenej(ých) osoby(osôb)/pečiatka:........................................ (nemusí byť úradne overený)

 

K žiadosti pripájam kópie nasledovných dokumentov, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené vo Formulári: (nehodiace
sa prečiarknite) menovací dekrét, osvedčenie o zvolení starostu, zápisnicu o zvolení štatutára, stanovy (ak je v nich
uvedené meno a priezvisko štatutárneho zástupcu/predsedu)
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