
T MÍČ, Obchodné tajemstvo

^^4?^?^/^ ^ f2.^/
UŽ.. i<5é///^

PRISTÚPENIEKZMLUVEOPOSIOTOVANÍ SLUŽIEB C. Z202120890_Z

uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnfk v znění neskorších predpisov
(ďalej len „Pristúpenie")

PODNIK / Dodavatel':
Obchodné měno,
adresa:
Žastupeny:

ZaŁBaný^
IČO:

sTdlo-7 Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
15redstaVeňstvo ŠiovaYŤeÍe1<o^m7a7s7Íng^orn^
Splnomocnenec na základe Podpisového poriadku spoločnosti Slovák Telekom, a.s.
v Obchodnom registri vedenom při Okresnom sude Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2Q81/B

7-35-763^69J bič: ^020273893TTCp7eDPH:- fSK2020273893-
T:S^la^aTa^^!^^Z^Íre^N-LSK18TlO^^]

Bankové spojenie: VŮB7a^7ČÍsÍo-učtu^^a7e-IB^7SK20-0200 0000 002^^^
-SLSP,Ts7ffsŤo-učtu-v^are~IBÁNrŠK57~09Ó000000006-3^^^^^

f^^s7cÍsio^ctuvt/are-ÍÍÁN^K58^00^ÓOÓ-Ó000755b^^
(ďalej len „Podnik")

a

ÚČASTNÍK / Objednavatel':
Obchodné
adresa:
ZastuEienYL
IČO:

měno, sídlo / j ^^ poprad, NÁBREŽIE JÁNA PAVLA II 2802/3, 05801 POPRAD
Jjng. Anton Danko, primátor města
'00326470TĎTČ:" -2021031144

7cpFe^PH7Mesto^prad-7iÍejě-platcom^H7sK^^ - zdaň1teFna-6so^r^gisFrovana^re-daň1podr § 7a-Zal<onač722272ÓÓ4Z.z7
o dani z pridanej hodnoty v znění neskoršfch predpisov

l Bankové spojenie: Všeobecná úvěrová banka, a.s., IBAN: SK75 0200 0000 0000 2452 4562
(ďalej len „Hlavný účastník")

a

PRISTUPUJÚCI:

|:íco:~":
(ďalej len „Pristupujúci l")

Správa městských komunikácii Poprad, Levočská 3312/37, 058 Ol PopradObchodné měno, sídlo /
Ladresa^
[_Zastugeny:_| Mgr. Peter Fabián - riaditel'

0^96463^"-_~ZZ[l.MCi^ 202~066~5790-T^pre-DPH:-T-SK20ÍO-66579Ó~

a

PRISTUPUJÚCI:
Obchodné měno,
adresa:
ŽastiypenyT
"ičo:""

"SKJIO'T" Základná škola s materskou školou, Tajovského 2764/17, 058 Ol Poprad
PaedDr. Vlčková Renáta - riaditel'ka
017068215 DIČ: l 1C pre DPH:

(ďalej len „Pristupujúci 2")
a

PRISTUPUJÚCI:
Obchodné měno, sídlo /
adresa:
^astupeny^
7čó7

(ďalej len „Pristupujúci 3")
a

Základná škola s materskou školou, Vagonárska 1600/4, 058 Ol Poprad - Spišská Sobota
PaedDr. Adriana Oravcová - riaditel'ka
017068223 DIČ: -202095Í823~HCp-re-DPIŤ:-T

PRISTUPUJÚCI:
"Obchodnéměno,sjyio7
adresa:
^astupený^
IČO:

(ďalej len „Pristupujúci 4)

Základná škola s materskou školou, Koperníková 21, 058 Ol Poprad - Matejovce
PaedDr. Cehulová Barbora - riaditel'ka
"017068193f-DÍC:~- IC_preDPH:

PRISTUPUJUCI:
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•T MÍČ, Obchodné tajomstvo

[Obchodné měno,sídlo 7
adresa: Základná škola s materskou školou, Letná 3453/34, 058 Ol Poprad

i

Zastúpený: _| Mgr. Peter Husar - riaditel'
_ICO:_[J7876899_Li?10._L.

(ďalej len „Pristupujúci 5")
a

PRISTUPUJÚCI:

_LlCLprepPH:_

[^SeS \z^nasko{as^wskws^^ 2086/2'058 01 poprad ' vel'ká
r'Zastupeny:FphDr. Richard" Běkess7riadítei'-
[lCO[3IZZZZZ____ T037873881|-NC:^^ ^- T-lČJ?re DPH:_
(ďalej len „Pristupujúci 6")
a
PRISTUPUJUCI:

r^-es^: rzál<ladná škola s materskou školou, Dostojevského26T6/25, 058 Ol Poprad

__J

|_ZastuŁeny:_
D-col
(ďalej len „Pristupujúci 7")
a
PRISTUPUJÚCI:

Obchodné měno, sfdlo /

_M9r-..y!adimírTobis-^nadjter_
017068207_|_DIC: .ZLlc~pre_DPH]^

l adresa:
_Zastu]penY^
LICQI

Základná škola s materskou školou, Francisciho 832/21, 058 Ol Poprad
Mgr. Miroslav Jagáč - riaditel'
"3779Í59Í|-ĎÍC7

(ďalej len „Pristupujúci 8")
l 1C pre DPH:

a
pRis-njpujúa:
rób-ch6dnenríeno,sídío7
^_adresa:_
[^Zastupeny^
IČO:

Základná škola s materskou školou, Komenského 587/15, 058 Ol Poprad
Mgr. Monika Strnková - riaditel'ka

(ďalej len „Pristupujúci 9")
37876911 DIČ: 2021671652 ~ZZLKpre'Dm'-Zl _J

a
PRISTUPUJUCI:

^dbrehs1idné men0' s'd10 / základná škola s materskou školou. Jáma 3168/13, 058 Ol Poprad
Fzastúpeny:^

(ďalej len „Pristupujúci 10")

Mgr. Ján Brndiar - riaditeF
37791605 1C pre DPH:

a
PRISTUPUJÚCI:

^Ss^r^^^_I^^^^^wvpopratíe'w^
Mgr. Ingrid Lindemanová - riaditel'ka
-ÓOÍ86767f-DÍC: r

(ďalej len „Pristupujúd li")
"ICpreDPHH

a
PRISTUPUJÚCI:

^icesa: ^^^^^^^^^^^^ís^^° služieb^otep^
Za^.upwy^ _l Ing. Peter Maščeník - riaditel'

(ďalej len „Pristupujúci 12")
00521817 l DIČ: TcTire'DPi-F

a

PRISTUPUJUCI:
Obchodnéměno,sUlo 7
adresa: TV Poprad, s.r.o., Podtatranská l, 058 Ol Poprad
Zastúpený:

QcoL
(ďalej len „Pristupujúd 13")
a

Martin Sýkora - konatel'
36443883—|-DÍcT- 2020962856 1C pre DPH: [ SK 2020962856
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T MÍČ, Obchodné tajomstvo

PRISTUPUJUCI:
|-0bchodňe—měno,sďio -7

adresa: Pohrebno-dnton'nske služby, s.r.o. Poprad, Fráňa Kral'a 2052/84, 058 Ol Poprad
"Žastupeny^^-Ing—Mare1<Bud2ak
^^_....._.F^6448427f--DIC:-

(ďalej len „Pristupujúci 14")
a

PRISTUPUJÚCI:

^W017^J^preWH[_Y_SK202Q017208^

Obchodné měno, sídlo /
adr_esa:_ Městské lesy, s.r.o. Poprad, Levočská 3312/37, 058 Ol Poprad

LZastup_enY^_| Ing. Robert Dula, riaditel'
36448311 l DIČ: ^OOí7175^[jCpre^H^^_SK202001717_^

(ďalej len „Pristupujúci 15")
a

PRISTUPUJÚCI:
robchodnemeno7—šídío--7
adresa: Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, 058 Ol Poprad
Zastúpený:

Dro7^^^T_-____^CoTO9T844^
(ďalej len „Pristupujúci 16")
a

PRISTUPUJÚCI:

l"[gr.Jana Jonášova, riaditel'ka pověřená vedenín[L
IDICTZ1Z..I_._Z____Z13ZI1020 ^57jJC^e^PHTI

obctodné men0' sídl° /1 Základná umělecká škola, Štefánikova 99/72, 058 Ol Poprad
ipý:

Hmr~l~ —
(ďalej len „Pristupujúci 17")
a

PRISTUPUJÚCI:

[obchodnéměno,s7dTo- /-
adresa:
Zastúpený:

Mgr. Katarína Kočišova DiS. Art. - riaditel'ka
36165492 DIČ: ][C-pre-ĎPH^

Městská informačná kancelária Poprad, Námestie sv. Egfdia 43/86, 058 Ol Poprad

[JECO^
(ďalej len „Pristupujúci 18")
a

PRISTUPUJÚCI:

lJn9;_.LyciaPitqnakova^riaďte!'ka_
3238n93^^-TN-C:2024097372 J_IC-pre?j>H:_

J

Obchodné měno, sídlo / |
adresa:

T~
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.

Zastúpený:
IČO:

Tlng'.S'iivia Šifroví7 koTiatěF
T5^339729——-—1-DÍC-:—--2r20283Í65-1^C-pre DPH:-T-SK2120283T65-

(ďalej len „Pristupujúci 19")

(Pristupujúd 1-19 ďalej spoločne označovaní aj ako „Pristupujúci")
(Podnik, Hlavný účastník a Pristupujúd ďalej spoločne označovaní aj ako „zmluvné strany")
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T MÍČ, Obchodné tajomstvo

ČI. I
ÚVODNĚ USTANOVENIA

Podnik a Hlavný účastník uzavřeli dna 10,11.2021 Zmluvu o poskytovaní služieb č. Z202120890_Z (ďalej len „Zmluva").
Hlavný účastník a Pristupujúci týmto žiadajú Podnik v zmysle Zmluvy o umožnenie aplikácie podmienok Zmluvy aj pře jednotlivých
Pristupujúcich.

ČI. II
PRISTÚPENIE K RÁMCOVÝM PODMIENKAM

l. Pristupujúd týmto vyhlasujú, že súhlasia s podmienkami Zmluvy a v súlade s jej ustanoveniami Zmluvy bez akychkol'vek výhrad k jej
celému obsahu pristupujú. Pristupujúci sa zavazujú v případe súhlasu Hlavného účastníka a Podniku s týmto Pristúpením dodržiavať
Zmluvu ako jej účastníci v postavení Účastnfkov v rozsahu práv a povinností ako Hlavný Účastník, s výnimkou t/ch práv a povinností,
ktoré má v zmysle Zmluvy len Hlavný účastník, ak nie je dohodnuté inak. a vo vztahu k Službě VPS v rozsahu špecifikovanom v či. III
tohto Pristúpenia.

2. Každý z Pristupujúcich týmto súčasne udel'uje plnomocenstvo Hlavnému účastníkovi a Hlavný účastník podpisom tohto Pristúpenia
udělené plnomocenstvo přijímá, aby Hlavný účastník ako splnomocnec vykonával v méně a na účet jednotlivých Pristupujúcich ako
splnomocnitel'ov všetky úkony vo vzťahu k Zmluve, najma, nie výlučné však, aby uzatváral v méně a na účet jednotlivých
Pristupujúcich :

a) akekol'vek dohody o změnách a doplneniach Zmluvy uzatvárané formou dodatkov k Zmluve, ktorých predmetom bude najma, nie
výlučné však, změna obchodných a iných podmienok Zmluvy,

b) dohody o predfžení doby platnosti Zmluvy a dohody o ukončení platnosti Zmluvy,
c) zmluvy o poskytovaní veřejných služieb ktor/ch predmetom je poskytovanie elektronických komunikačných služieb Podniku

příslušnému Pristupujúcemu a akekol'vek dodatky k týmto zmluvám o poskytovaní veřejných služieb ako aj ich změny,
d) všetky právně a iné úkony súvisiace s výkonom práv a plněním povinností každého Pristupujúceho vyplývajúce danému

Pristupujúcemu zo Zmluvy.
3. Hlavný účastník je povinný bezodkladné informovať jednotlivých Pristupujúcich o akejkol'vek změně Zmluvy alebo jej přílohy alebo

akpmkol'vek inom pravnom úkone, uskutočnenom v méně a na účet příslušného Pristupujúceho na základe plnomocenstva uděleného
příslušným Pristupujúcim Hlavnému účastníkovi v zmysle bodu 2 tohto článku Pristúpenia. Podnik nenesie žiadnu zodpovednosť za
případné škody vzniknuté z dovedu nesplnenia oznamovacej povinnosti Hlavného účastníka podl'a predchádzajúcej vety.

či. m
PRISTÚPENIE K PODMIENKAM POSKYTOVANIA SLUŽBY VPS

l. Pristupujúd pristupujú k podmienkam dohodnutým v Zmluve a zároveň k podmienkam poskytovania Služby VPS, s vytvořením
spoločnej VPS s Hlavným účastníkom. Podnik bude poskytovať Hlavnému účastníkovi a Pristupujúcim spoločnú Službu VPS, t.j.
společná Služba VPS bude vytvárať spoločnú uzavretú skupinu koncových uzivatel'ov Služieb Podniku poskytovaných prostrednfctvom
využitia mobilnej siete Podniku a prostrednfctvom SIM kariet Podniku registrovaných na Hlavného účastníka a zaradených do VPS, ako
aj SIM kariet registrovaných na každého Pristupujúceho, specifikovaných v Objednávke Služby VPS příslušného Pristupujúceho, ktorú
Podnik zašle Pristupujúcemu elektronicky na e-mailovú adresu zadánu Pristupujúdm, a to na základe žiadosti příslušného
Pristupujúceho uskutočnenej telefonicky na tel. čísle 0800 123 500 alebo e-mailom na biznistaitelekom.sk a súčasne aj SIM kariet
registrovaných na iných už pristúpených účastnfkov, zaradených do VPS, ak tito vytvořili spoločnú VPS s Hlavným účastníkom (ďalej
len „Společná VPS").

2. Hlavný účastník a Pristupujúci beru na vedomie, že ako Účastníci Spoločnej VPS budu zo závázkov zo Zmluvy týkajúcich sa Služby VPS
(Spoločnej VPS) zaviazanf spoločne a nerozdielne a v případe porušenia zmluvných povinností zo strany ktorehokol'vek z účastníkov
Spoločnej VPS, sú tito účastníci Spoločnej VPS povinní spoločne a nerozdielne Podniku nahradiť v plnom rozsahu škodu, ktorá muvznikla porušením povinnosti ktorehokol'vek z Účastníkov Spoločnej VPS.

3. Poplatky spojené s využíváním Spoločnej VPS a s nou súvisiacich elektronických komunikačných služieb bude Podnik účtovať každému
z Učastnfkov Spoločnej VPS samostatné.

4. Pristupujúci a Hlavný účastník beru na vedomie, že v případe porušenia zmluvných povinností zo strany ktorehokol'vek z Účastníkov
Spoločnej VPS vyplývajúcich im z jednotlivých zmlúv o poskytovaní veřejných služieb, resp. zo Zmluvy a taktiež v případe zneužívania
Služieb prostredníctvom SIM kariet zaradenych do Spojočnej^YPS, je Podnik oprávněny prerušiť poskytovanie Služieb (vrátane SlužbyVPS) prostredníctvom SIM kariet zaradených do Spoločnej VPS, a to vo vzťahu k všetkým týmto SIM kartám toho z Účastnfkov, ktor/
porušil danů zmluvnú povinnosť podl'a Zmluvy.

ČI. IV
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENIA

l. Pristupujúd vyhlasujú, že beru na vedomie, že v případe súhlasu Podniku stýmto Pristúpenfm bude následné Podnik oprávněný
kedykol'vek vyzvať Hlavného účastníka alebo ktorehokol'vek Pristupujúceho na preukázanie trvania vzájomného majetkového
prepojenia medzi týmto Pristupujúcim a Hlavným účastníkom. Každý z Pristupujúcich a Hlavný účastník sa zavazujú oznámiť Podniku
bez zbytočného odkladu zánik trvania majetkového prepojenia medzi nimi navzájom. V případe zániku majetkového prepojenia medzi
ktor/mkol'vek Pristupujúcim a Hlavným účastníkom, automaticky zaniká účast tohto Pristupujúceho k Zmluve a Podnik ďalej
neumožní aplikáciu podmienok dohodnutých v Zmluve voči tomuto Pristupujúcemu a zároveň ukončí poskytovanie Služby VPS
danému Pristupujúcemu, a to všetko ku dnu doručenia oznámenia Podniku o tejto skutočnosti danému Pristupujúcemu, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

2. Toto Pristúpenie sa vyhotovuje v 24 vyhotoveniach rovnakej hodnoty, z ktor/ch po podpísaní obdrží Podnik dvě vyhotovenia a Hlavný
účastník tri vyhotovenia a Pristupujúci obdržia po jednom vyhotovení. Toto Pristúpenie tvoří neoddelitel'nu Přílohu Zmluvy.

4. Pristúpenie každého z Pristupujúdch k Zmluve nadobúda platnost dňom podpisu oprávněnými zástupcami všetkých příslušných
zmluvných stráň a účinnosť od 01.01.2022. Pristupujúd svojim podpisom zároveň potvrdzujú prevzatie kopie Zmluvy vrátane příloh k
něj.
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T MÍČ, Obchodné tajemstvo

5. Podpfsaním tohto Pristúpenia oprávněnými zástupcami všetkých zúčastněných stráň, v zmysle bodu 4 tohto článku, nadobúda vo
vztahu k Zmluve příslušný Pristupujúd rovnaké práva a povinnosti ako Hlavný účastník Zmluvy, s výnimkami dohodnutými v tomto
Pristúpení alebo priamo v Zmluve, a to, pokial' nie je dohodnuté inak, ódo dna účinnosti tohto Pristúpenia vzťahujúceho sa na daného
Pristupujúceho.

6. Podnik a Hlavný účastník svojim podpisem potvrdzujú, že s pristúpením Pristupujúcich k Zmluve bez výhrad súhlasia.

i. )&

V méně Podniku

V Poprade dna
t ^. 3o^

V Poprade dna
f ^ W>!

Siuv&k Téčkem a.s.
Ba'ks!';i% 28
C1"'"""1.- •

^

/ /
! 47

Slovak Telekom, a.s.
Ing. Roman Olekšák
Manažér predaja korp/zákazníkom

Město Poprad
Ing. Anton Danko
Primátor města

Po?$<° %<ú
•' ť>
» /*

<$^/
-1.

V méně Pristupujúceho l

VPoprade dna ..a^..:.'.^.-..^.^...

ráva fflisttkych komunikicK Poprad ^^
l.evoíská 3312^37 /\\
058 01 POPRAD ^-/ i ^
lč0:006964ea _ _Jk
DIČ: 2020665-< /

Správa městských komunik^i
Poprad, Mgr. Peter Fabiány
Riaditei' ~ /

V méně Pristupujúceho 2

V Poprade dna .^.-../^.;...é)//..
.•.;...^'.;;•• &;""•' - ,;.l':;.'."•

Třy^t.iii rir,^ Z.'f'1;'^7.
BSSlPSf^

4- ///-
/

/~

Základná škola s Materskou školou
PaedDr. Vlčková'Renáta
Riaditel'ka

V méně Pristupujúceho 3

VPoprade dna ..........^.'./.z.:..?.^..

V méně Pristupujúceho 4

V Poprade dna ....7...:.\'L.:..1'C'..^...

u

I^LOU
:AS0^3TA

l' -
Základná sk ^ 11 laierskSu školou,
PaedDr. Adriana Oravcová
Riaditel'ka

Zakladr.a sKola s materskou školou
Kopemfkovaulica 1707/21 @
05951 Poprad-Matejovce

tel. 052/7732010,!CO: 170 681 93

V. l.
y

/J

Základná škr' .>.isKouškolq(j,
PaedDr. Barbara Cehulová
Riaditel'ka
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T
V méně Pristupujúceho 5

V Poprade dna..........................................."....

MÍČ, Obchodné tajomstvo

^
Spojená škola ^iu'nlca"3453/3^Popia<

"^J.876-8"-1^. nn"-" ®

:(^ta s iZákladná šk^ta s materskou školou
Mgr. Peter Husar
Riaditel'

V méně Pristupujúceho 6

V Poprade dna ...Tr.:.J.2..:.2.fí.2.4-

V méně Pristupujúceho 7

V Poprade dna ........T'.:..'.^-..'1-''^-)

i

^•:;."J-á íXf'-
i "••^•.i-' :•••-

A1-";;':, L -,d
.-. -Jppr3d

Základná škola s materskou školou
PhDr. Richard Bekess
Riaditel'

Zákiadná eko'a
s n-iaíerel.or škole'.!

Dostojevskňho u!!ř;y ?i" 16/25
^i5SGl P'-.cr^d

^~
Základná st. - o mat^Rkou školou
Mgr. Vladimír Tobis
Riaditel'

V méně Pristupujúceho 8

VPopradedňa.^,./2,..^Z.

V méně Pristupujúceho 9

VPoprade dna ..^Z.^....^^..

Z^dnášiinia s materskou Školou
'o ulica 832/21

Poprad
-©-

ikidďná škola s materskou školou
Mgr. Miroslav Jagáč

Základná škola s materskou školou
Komenského ulica 587/15

!'oprad

"^
Základn^kola s materskou školou
[vlgr. tonika Strnková
l^tadrtel'ka

V méně Pristupujúceho 10

V Poprade dna ........'..........'.....................'..''"
Základná skolíš mate^olou

Jarnájilil
•(558,M-^

Základná škola i, inaterskou školou
Mgr. Ján Brndiar,
.Riaditel'

V méně Pristupujúceho 11

V Poprade dna
^

V méně Pristupujúceho 12

VPoprade dna .....Í..^:..^.^.

/

í^^r
Centrum vol.,dno času v Popraďe
Mgr. Ingrid Lindemanová
Riaditel'ka

': . • '.LUŽÍEB ŠKOLE
v., BROKOFFOVA / "

r^^
Středisko služieb SK .- róprad Ing.
Peter Maščeník
Riaditel'

Slovak Telekom 6



T MÍČ, Obchodné tajomstvo

V méně Pristupujúceho 13

VPoprade dna ...?.-..^..r<?z.^..

V méně Pristupujúceho 14

VPoprade dna ...^.'?7.-.^..

F"
•:/n ,.

^
;;Y.:'.;^;B 143/7. C^ 01 Ptí,1;.^;

ičo: 2"'y"i

TVPopida,s.r.o
Martin Sýkora
Konatel'

•/

Pohrebno-ciníorjíiske
služby, s.r.o. Poprad"

Fráňa Krai'a 2052/-S4, $53 Ol
IC'0.^^8^7, D^2»..)C1'72'OS"

':'" os P

Pohrebno-di .turinske služby, s.r.o. Bc.
Ing. Marek Budzák
Konatel'

V méně Pristupujúceho^.5

V Poprade dna \Ji-^i
Městské lesy, s.. .^. Poprad
Ing. Robert Dula
Riaditel'

V méně Pristupujúceho 16

V Poprade dna .........^......:...........:...........'....

V méně Pristupujúceho 17

VPopradedňa....Z.:..^..:...^.^.

V méně Pristupujúceho 18

V Poprade dna ...^•..'/i^../K<?-/..

V méně Pristupujúcetjy 19

V Poprade dna ....<.......................

Datum zverejnenia zmluvy ^/ Datum účinnosti zmluvy
09.12.2021 /^f) 10.12.2021

•^Wih,:- ;-,A;%sL!;Z|r?
:.~BPC

'u •ť-' ^
Centrum sociálnych služie.. - ijop?ade~
Mgr. Jana Jonášova \/
Riaditel'ka pověřená vedením

Základná umělecká škola
Úl. Štefánikova 99/72

058 01 Poprad-7
JČO:36185492.DIC:2Í)/"- K
-^ (^ "<•-/

Základná' -.ccKá škola
Mgr. Katarina Kočišova DiS. Art.,
Riaditel'ka

Městská informaéná kancelária Poprad,
Nám. sv. Egfdia 43/8&:

058 01 Pqprad,
l60: 42 381 193, i

Tel./Fax: •'•42K st

iláiláriaMěstská informačná
Ing. Lucia Pitoňákovs
Riaditel'ka

Popriidská/ijerget/c^á
spoloči/Sjb^^ "

Široká''1'"' ...i.jixad
^U33972^ @L

Popradská energetická ďpoločnosť
Ing. Silvia Šifrová
Konatel'ka
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