
Zmluva o poskytovaní verejných služieb

uzavretá podľa zákona č. 452/2021  Z.z. o elektľonlckých komunlkáclách v znoní noskoršĺch predplsov

a  §  588  a  nasl.  zákona  č.  40/1964  Zb.  Občiansky  zákonnĺka,  ak jo  Účastníkom  spotľebĺl®r.  alebo  §
Účastníkom nie jo spotrobitor

(ďalej spolu len Zmluvaq alebo .Dohoda") medzl:

PODNIK

Kód objednávky:      1-799834720911
Kód účastnĺka:               1134225700
Kód adresáta:               1134225702

Kód tlačiva:                                 405

`asl.  zákona  č.  513/1991  Zb,  Obchodný  zákonník,  ak

Slovak Telekom, a.s.
::Jkv::sžkkáa2č::,8olzo682|,BBr,a|ésé:v3a:7Za6gí:#Ĺ%?c2ho::ž?3r;9gš?i%rp?:r5S#hsoá3Ž:2

Bľatislava 1, oddiel73893

Kód predajcu: Retail Shop Rep  5250473 Kód tlačlva: 405

Zastúpený: Verešpejová, Zu=na
(ďalej len "PODNIK") a
PRÁVNICKÁ OSOBA/FvzlcKÁ osoBA -poDNllaTEĽ
Obchodné meno /Sĺdlopodnikania: Obec Rudňany, Rudňany 234, 05323  Rudňany

Register, čĺslo zápisupodnikateľa:

Kontaktný e-mail: obec@rud na ny.s k                                                                         > Kontaktné tel.č.: 0908981602

lco: 00329533 lc pre DPH:

(ďalej len "Účastník")
šTATUTÁRNY ORGÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titul/Meno/Priezvisko: - Obec Rudňany
Ulica: Súpisné  číslo: p.Jj, 4 iorientačné číslo:

Obec:
'`T,'~, PSC:

Telefón: 0908981602 C.OP / Pasu: - '..'ĺ;     .   :,

ADRESÁT -adresa zasielania písomných listín
Titul/Meno/Priezvisko: Obec Rudňany                                                                                  ils;'.
Adresa zasielania: Rudňany , 05323  Rudňany
Spôsob fakturácie: Elektronická faktúra vo fomáte PDF (EF PDF) sprístupnená` na internetovej stránke Podniku

Požadujem doručovanie EF PDF do emailu rudnany@rudnany.sk
Zúčtovacie obdobie: Mesačne od 1.dňa v meslaci do posledného dňa v meslaci

SIM KARTÁ A ZARIADENIE
Hlas  SIM karta č. 8942102180042133654 Hlas  Tel. č. 0911324708

lMEI Samsun A13 64GB Black
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TABUĽKA č. 2 Spiátkový kaiehdá`giíäľiadenia
Zariadenie                                                         . -€`Sĺ

+JffFSzägBGB:áacxky•`".+í,- Plná cena Zariadenia (Cena 189,00 €
+\:+`,``-_.

Zariadenia pred zohľadnenímZľavy)

Variabilný symbol
`   :ťr€-,_'.t-\

Zl'ava 188,00 €

ldentifikátor Zariadenia Kúpna cena (Plná cena ZariadeniapozohľadneníZľavy) 1,00 €

Spôsob úhrady jé.dnorazovo Akontácia

Počet mesačných splátok Výška mesačných splátok €

1 )         Predmotom tejto zmluvy je:

a)         Záväzok podniku aktlvovať a poskytoväÝ`Účastnĺkovl  na základe tejto  Dohody program služieb  uvedený v tabuľke č.1  na telefónnom čĺsle uvedenom v

::=::-:::-:-:::=::::=::::===:=::_=::-_=É-::-=:_:-:_=::=-:=::-::::=::=:S:::=::::::-=-=;:=fí:-:::=::=:=::::=:Íj:==::--:====:=:=-::==:=:i::==::-::=:-::--====::===_=:::--:=:::==::::===:--:-:-:=i:==-E:=:=-::==_:::==:-:=:::::::_:S-:
b)         dohoda podniku a  účastnĺka,  na základóTŔtorej po splnenĺ podmienok podra tohto ustanovenia uzavrú  Dodatok, v ktorom bude určená výška flnančného

:oovnnua::ť3fsEresĽomseFoopiäTkéohvo#:,á#-opr:Í::asádmenčtĺg,áo:;rai::nyc,ho,:odozJ;|uávvoaj#s#:fknoamTE:fv?áš%yáckhváĺgj;9!k`eď?ejo'gra.kčĺss,loúk3,;,kvaomx7ošvkao,
podľa tabumy č.1  pľogram  Služby T  ld-éal:21,  T  Dáta  21, T  ldoál 23,   T  ldoál  25, T  Dóta 25, T ldeál 27  alebo vo výške €  150,  ak sl  Účastnlk aktlvoval

#a':č':ýbu#Xučs.„)'.?rNT:akmn3'U;#aTe|#:S,'ň3a2n'č:é'#ááo3n7úsLBááastHnpk'oť,Nw°*ťíáe#°sg,:;nTĺ::tka?#;g#°poHdDú,:n::kn°anj3!8:#Arp',y=:tjĺ°,d4n°d:ĺís#(uďž:!:iä
Zmluvy.  Za  účolom  určenla  výšky  finančnóho  bonusu je  Účastnĺk  povlnný  najneskôľ  do  dvoch  meslacov  od  podplsu  tojto  Zmluvy  poskymúť  Podniku
faktúru  vystavenú  Účastnĺkovi  odovzdávajúcim  podnikom  po  uzavretí  tejto  Zmluvy  s  vyúčtovanými  poplatkami  vyvolanými  prenosom  čísla  (ďalej  ien
®faktúra.).  Poplatkom vyvolaným  preno*m Čĺsla je vo faklúre uplatnená zmluvná pokuta za  predčasné ukončenla zmluvy s odovzdávajúclm  podnlkom k
čĺslu  alebo  pohľadávka  na jednorazov`é.zaplatenie zostávajúc®j  častl  flnančného  plnenia  (a  to  kúpna  cena  za  hardvór,  flnančné  plnenle  poskytnuté  na

:;PáTo###i'®:R3:čJ#::Ti°fi:8:§#huáób::uks°uTep::ŕv:ť#iefinDaondčantí:hp:ápkr'38i:žesn°,faT,eún;ľvpk°,%ií:Vba;áreausr'čuežieáb#§Pk':`finneannáč:édhôov38:usst:avvs#ahd°edš

ii:!diiju;Ťj:;2!t:t:%:i:uii::in!:ií::ý;ĺiip;íĺít:vjčči#k;;::h:ĺi;e|Í#3e;;[gga:z§u:dí;ätnígi;i:n,;ĺis!:;i!i;j:s,ijí:;:ikh:#Í:Ííkín;j!.ĺ;g#;:t!n;#:iií;.::ijliíij:oiiše;Ídíi:á,ť;!;Ííap;s:is3;
fúa#u9;nĺj%T,apdoed:aož=,:j3Ľoak,opb?dna:Sp-Tn:g:ĺ#a:is:kt;e;:apv,:tTa,eDnokáa?kauznT#ššk##euÁ:,,ean`:pordedl:ž:a;ľeuíaTtáúr;yamtourtínmuáĺ=y#p%::"pmo.§knnutb

c'    i!:ii.!;ťííží;iĺíEo`;'äs:i:b;:;j:;:;P;ä:o.;iiip::k,dím;i,!i#:giíľí;!j;ní!;:vii;:Ľi;:.i:;u;j!!:r:#;u#ĺ;d,!:ď;ĺ:Íe#ií;ĺ!,z;vš:;i,,:j:íj;ip;;iim:ľ;8;V!:ée;,eiííit!oĺ;ií:r!ä6:u:Í:ivíäo:!t:ŕĺí

d '     g.:,u:povokddF:ťin;io#ť.;p#:m.Ť:shtzn!kgú;,?#.gh;n:!:po:d:n::aväihé;:Dío:ko:doe:.:s;íví6aTz!3zÍ:m!;::,::Ets.zÍ;§,%i#:.iz`t|ikč2giäna:d;odT!:po:diTä:íis p3.#::,íäariň::!#a:

Prevzatie zariadenia Účastnĺkom a úhradenl® kúpnej ceny potvrdzujú Podnlk a Účastnĺk podpisom tejto Dohody, ak nie je pre konkrótne zariadenie v tejto
Dohode  alebo  v  dokumentoch  súvislaclčh  s  touto  Dohodou  uvedený  lný  moment  odovzdanla  zariadenia  alebo  uhradenla  kúpnej  ceny zariadenia.  Pľl

ž:rimadde.nq:nä.z::i:::.nLpää3,:i|ájäyáázkadaôk?náá:Fukk3:oéYá:!i;riz:rá3dJ2ä:anľaa!::d#3'Ŕaúai#ákc,:hzídzzaa,,:á3:!áojľagrákp:o,Za€"ai:*adneanžaáa'aedb:gkstT:o:#
faktúry  ak je výška  akontácle  najvlac  12:.€,  ek  nle je v  tejto  Dohode  pre  konkrétne  zariadenlo  uvedené  lnak. Ak  sa  má  konkrétno  zariadenle v zmysle
ustanovenĺ totto Dohody alebo dokumentbv súvis!acich s touto Dohodou upľavujúclch jeho prodaj doriičĺť, doručenle pľobieha v pracovných dňoch medzi
7:00 až 19:00 hod„ ak sa zmluvnó strany nedohodnú v konkrétnom prĺpade inak.

2'     ÍL:Eí::!,i;"!icsgE::!gr%ľ:T:k;#j,:i;!:vi*gji.oi:!ĺĺ!v;3.r!,:fg;í%:o:T;ÍnnSu;n:er;i;:;epíitaädt:#hoaí.SuĺŤdc:!a!:p3oučs:ľ#oiílguÉk;f{ií;ännni::i'e;:ti3iicik#o:?o:iäí:sÍ;:#:?3'::::ei

otvorenio  nobudo  chránoné  hoslom  pľotl  nooprávnen6mu  prístupu  k  údajom.  Účastník  podplsom  tejto Zmluvy  potvrdzuje,  že  sl je  vedomý zodpovednosti  za
ochranu údajov na EF zaslelanej na nĺm určenú e-mallovú adresu pred pľĺ§tupom trotích o§Ôb. Podnlk nozodpovedá za Škody §pô§obonó účastnĺkovl prĺstupom
neoprávnoných osôb k údajom na EF vo fomáto PDF. Odpls EF v listimoj fomie jo spoplatnený v zmyslo Cenníka.

3)        ZÚČTOVACIE OBDOBIE: Trvanle zúčtovacieho obdobla je uvedenó v taburke s názvom.Adresát -adrosa zasielanla pĺsomných listĺn". Prĺpadnú zmenu trvania
zúčtovacieho obdobla Podnlk oznáml Účastníkovi najmenej jed©n moslac voprod. Frekvoncia fakturácle je jednomesačná.
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4)       #:Te:k::h:#n:Vät:onsksnLoUvčLEéBstužcb;#;##t:nmá ľesnknrk°oV#:es#ĺš],:3Á; ťrzoegm:ems:?uVŽ::gkae{`tirveopvuabAíýwnap:áľkahä#tc:fišázc#,#:!a hnutej vo všeobecných

5,      #á#áj Y,#eNn?a:TáĹ t#ds:nĹkjs'a pzr:geuí?ú :os3?aá:b§u uv:gvoesntii,a:Frze#1#a,joteš,#mk%aen: šk#?eunmoi ,i.nlea a?':ä:eba?dv?ad2ä:ous::,Yr:i'ab:edteo #!ťv?é

Služby Podnlku poskytované na základe tejto Dohody na telefónnom čísle , teda nevykoná Žladny úkon, ktorý by vledol k ukončenlu využĺvanla Služby Podnlku
pred upwnutĺm doby viazanostl, a (ii) bude rladne a včas uhrádzať co" za poskytované Služby (ďalqj len záväzok vlazanostr). Porušenĺm záväzku vlazanosti
proto je:
a)                  ukončonie využívania služiob podniku pred uplynutím doby viazanosti v dôsledku ukončenia zmluvy pred uplynutĺm doby viazanosti;

b)                  ukončenie  využĺvania  Služieb  Podniku  pred  uplynutĺm  doby  viazanosti  v  dôsledku  preiiosu  telefónneho  čísla  uvedenóho v tejto  Zmluve  k  inému
podnlku poskytujúcomu služby olektronlckých komunlkáciĺ pred uplynutĺm doby vlazanosti;

(ďalej len -porušenle záväzku vlazanostl").
6)         DOÚČTOVANIE  CENY:  V  dôsledku  porušenla  záväzku  viazanostl  Účastníkom.  vznlkne  Podniku  v'očl  Účastníkovl  nárok  na  doúčtovanio  ceny.  Doúčtovanle

ceny,   predstavuje   paušallzovanú   náhľadu   škody  spÔsobenej   Podnlku   poľušenĺm   záväzku   vlazanostl   Účastnĺkom.   Pauša»zovaná   náhľada  škody   podľa

3,raezdacnhoásdt#e:3Lťágupmo:oz;ááúazzcgjk3,vuežjĺosg,mpyosz*vyu:o:5účansd,:#:#žaTrpe,#%vežávsážuí%Ít#á#óns:,:äpzäkíaťgte;,,gž2%íL;k,ojob3CsäT:unáavp::ť#:%.í\ä#,
len  ZákLad  pre  doúčtovanle  ceny").  Fakturovaná  suma  pre doúčtovanle  ceny bude vypočĺtaná  ku  dňu  porušenia  záväzku  vlazanosti  podra  mžšle  uvedeného
vzorca,  ktorý  vyjadruje  denné  klesanie  Základu  pre  doúčtovanie  ceny  počas  plynutia  doby  viazanosti  až  do  dňa  porušenia  záväzku  viazanosti  podľa  tejto
Zmluvy:

Fakturovaná suma pre doúčtovanie c®ny = (Základ pre doúčtovanio ceny/celkový počet dní doby viazanosti) x počet dnĺ zostávajúcich do konca doby viazanosti.

Doúčtovanie  ceny je splatné v  lehote  uvedenej  na faktúre,  ktorou je  Účastnĺkovi  toto  doúčtovanie  fakturovanó.  Doúčtovanĺm  ceny zaniká záväzok viazanosti.
Doúč(ovanĺm ceny nie je dotknutý nárok Podniku na náhradu škody pľesahujúcej výšku doúčtovanej cehy.

7)        VEREJNÝ  TELEFÓNNY  ZOZNAM:  Účastnĺk  verejnej  telefónnej  služby  má  právo  zapĺsať sa  do  verejného  telefónneho  zoznamu  Podniku  (ak je  vydávaný

ž:zdnnákmo.Tv!ä::':T.azčsnaoku%ŽPoY.ió#nn:t:3ĺsnÉ;Eá'S#:ä::'oúäv;V3T3I.:F:j:vzápk::#ozv:1e#ma':,';Td:;:?c.hôgáž::nb":vtie:eJg::Ycphriá*'i3%ä'eabd?e`seáet#Tš::
pobytu  v  prĺpade  fyzlckej  osoby  -  nepodníkateľa,  obchodné  meno  a  miesto  podnlkanla  fyzlckej  osoby  -  podnikateľa,  obchodné  meno  alebo  názov  a  sĺdlo v

Br#3k3:Yna':ká|:S%bvá)ámvóp:ápaúdčee,;s,:P.ftfä:jng::ozd.yz:a#n;kámmi:n%2#roYňz.ovzann?am3d:j:nvfoEčmn,okj.:'uvž#,.?ó#nn:kmuz%á;:l::náäJ,.d#Šai:n#j3'uuZš?á:i

##Íísk:mstúe„uovždmo,núvnapínq#+een,á:#s:rpáTkcgvpa#:,kouso#:,he,,ot:#s#átoť3hnaap,rookda;#ý#esút::jh„Foánťk#m,sama,Útismĺkmožnosťoboznám"
a)         PREDAJ ZARIADENIA:

a)         Predmetom  predaja  na  základe  tejto  časti  Dohody je  Zariadenie  označené  v  Tabuľke  č.  2  á' ľovnaké  označenle  predávaného  Zariadenia je  zároveň
uvedené aj v taburke s  názvom „SIM  KARTA A ZARIADENIE";  ak je v taburke s názvom ®SIM KARTA A ZARLADENIE" uvedené aj  iné zariadenie ako v

E:ET:o:,:úaíisi;,!Í:sfaaziaE#m:,`Ž:|fät;o:,i:väaa,;aoo,n!,;;;,:,p:e`ii?éstťoa:z:a:n::dd:e!,e,F;:,!!eJij,fi;k::šnr:#;m:Onščy:2bnii!oeuŤ:cÍ.m:;p#%kn;ar:::í%o:ä:a::K:::;:::éäní:
Zariadenla. Podnik v dokumentoch súvlsiacich so Zariadenĺm môže uvádzať za účelom jeho označenla variabilný symbol podľa Tabuľky č. 2.

b,       gu#3:ní:uuhs[:ž3:uK:R::tá:jĽud::j::eynj,a2je€d ľvorráŤa::; :#E:ezg€jLzsatrj;kden:ĺažáakía€:c#sdtá:ekh:jre,:ftaáj; Zaa:;g:,ní:ĺunan:áeg:j:L Fž €o:uh#:žazaúĺads::jĺ2

kuriérovi pri prevzatĺ Zariadenia.

c,       !otissut:ĺý ,už€t;r:taaknoen,tiu:iruá3:iapóe=s:iĺĺz:ráazdáekláaáea;dsobcJ=gja,ámpáevwaaá,ro=áric::ennáá s:jii2jäi.u;rnág2:uu*#:,zn##::iraovkiuprirf#oťas,,,užb::daekn,:ŕc,u

d)         Účastnĺk tejto Dohody je oprávnený zvoliť si spôsob úhrady akontácie  (do faktúry alebo kuriérovl) bez ohľadu na jej výšku;  pravidlá pľe určenle spôsobu
úhľady akontácie uvedené vyššle, sa neuplatnia.

o     äl;ííip;;;sijri;::d;eľig:;hd:::Íjív;sy:iíi:,Í;;itjd;Íjie:Ťi;u:zia!ikoä:!ľĺ;;eíg;äii:::iiĺiätuíí::di##:až:äĺí33:zt::mki:jiädgnn:;k;'i:u§v:e:Eo:;n,n:o::ĺ:;krv:e#ĺgnztk:::e:

g,      :ažätnnáštjiev.po#aníuv[áéiíuž3:nj#r:oTma::ťyi:: (#nn:u,'oe,j pz,'á#::;a`J) g:|ä'3: ti:.mu:#h%o.du3vpává':f',k;::raý3:ťy`:Ii`á:nooh6##:dpz:#evn fazbáuYžškčT

š,,uTi::Tdá,ačaTáťb3Svyč.s,aaťer5:k,#,dzňmu,unvaap:naen?äen|eš'aosr,ihzom;L;Ó:osdsFuvžbk:a*máosvi:ácn'avd;ej;9;Pa2:#o3t,abkeoz?ú#šsenná:ozžž#kkuuzvt#vynovsgáš#uhwš
pľedajiZariadenia,akpovinnosťvrátiťpomemúčasťZľavynevzniklavdôsledkuporušeniaz€.ÝŤkuviazanosti,pričompomemáčasťZravysavypočĺtaku
dňu zániku Zmluvy v časti Zmluvy o Službe.

h)        Výška pomeme| časti zravy.  ktorú je  účastnĺk povinný vrátmodniku,  ak nastane nlektorá zórskutočnostĺ uvedených v tejto Dohode, sa určí na základe

:Fest:odr:í!Ó.hko.xíššr,fjv:ä:neýTávisĺ|ozg%i=D!Ír.a:yť=ákôosYštdpk#!.d"T:hd;.byúš:as::ľko;'á)v'i#`:rá#Zpoá:ľkajúpc:C:edmoúk3:SŤÉosbky#'u#nz%tt:dú3ä3t:ikn;3
povlnný vrátiť Podniku pomemú časť Zravy v lehote určonej v ťarchopise, ktoú pľe tento účeL`vystavĺ Podnik.

„        #é#oí:yj ,p:jyt:u%stáeDzo:prdayd {. ::E3pf:d#Rn:sR:#:T„2;::; ,veíjgaE::gdpyo€ rga=abduoTÝ :;±äá:#op,ámaommenpáľ ž=aťrrĺ;,á::,áoppeod,ž#%,Šaa,:E,3,ä:,;eo3::t3S

:3ž:jbfaoígoťäfv:ä2oä#oks{Ío;,:ankoévT#toa:#šonsr.u5::so%hyuvsí:š;neĺbpťaoä#3,g,F:znaavríf,í,[#áe:tok%hhoodšán:z,gter:ótrantooTočLs:ohondeyTág3g3tdnĺnkaptowvfnní;
plniť si svoje povinnosti vyplývajúce mu zo záväzku vlazanosti na to, aby nestratil nárok na pos#ytnutle Zľavy.

1)         PLATNOst.  ÚČINNOSŤ,  TRVANIE  A  MOZNOst  ZMENY  ZMLUW:  Zmluva  nadobúda  plamosťifaĺ.Účinnosť  dňom joj  podplsu  oboma  zmluvnými  stranami.

iiií:!!i;i;zííííizĺjínn!io::;!o:;iľi,:iriz;jj?g!i:i:;ž#ľiíiiiižr;iíioíoíitijĺij:uíoiííľi:;::!oľľ;ije;:;i;ii:š;oíi®g#!iľ!t:oni;::Ínitd;ii!!ií:a;g;d;Íľií:S;:o:ädiiäíi:Íaie:;:jkirá:šíĺ
``*`i- `  ,

•ÉI?®t

•r.
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2)         SPRACÚVANIE  OSOBNÝCH   ÚDAJOV:   Póčlnik  sa  zaväzuje  spraoúvať  osobné  údaje  výlučne   na   účely,   na   ktoré  boli  získane.  V  prípade  zmeny  účelu
spracovanla    osobných    údajov    sl    na    túto,  zmenu    vyž]ada    osobitný    súhla§.    Viac    lnformáciĺ    o    použĺvanĺ    osobných    údajov    možno    nájsť    na
www.telekom.sk/osobne-udaje.

3)         DIGITALIZOVANÝ  PODPIS:  Podnik  ponúkol\Účastníkovi  možnosť podpísať túto zmluvu  digitalizovaným  podpisom  prostrednĺctvom technického  zariadenia  v
Predajnom mleste Podniku.

t:,c#kähsomíáÁátdoe#::bočsaťs#kžt,,táek:á+:ozpTĺ,puáäeu;ať,raes,:j:,pžĺ:ob:,n;ĺef:rE:varep,#pžsma[ĽávydLgo#:ŕkoov:rz%rpmoodvpá:;:á:+:vúnty:c:j;#ľz::::ť::n[:#,:u:::jé:3

í;:jE,tzá;:f:t;?zoo#:o:r:p:#e::r,,!räe:t;nákv:tJ,:#:s:a,Í%t::w:okč:na#:pío#iú:č?,e:íe::ei:tti:ný:m;ľnän::T:U#us#%'n::ť:?:on:úf:cshí|s:::i;ziavcänvn:a#nä#eu:š::e:i:í
nebude  využitý  na  žiadne  iné  účely,  a  to  ani  samostatno  anl  v spojení  s  iným  dokumentom.  Uzavrotím  Zmluvy  takýmto  spôsobom  nie je  dotknutá  platnosť
Zmluvy, ani jej pĺsomná forma a takto podpĺsaná Zmluva má sllu originálu.

Zárov®ň  Účastník  môže  pri  podp]se  tejto  Zmluvy  prostredníctvom  techn]ckého  zariadenla  využlť  možnosť  poslanla  rovnoplsu  Zmluvy  do  e-mallu  uľčeného
Účastníkom.

Ak  Účastnĺk túto  možnosť využll  Podnik odovž`dá  Účastníkovi jeden  rovnopls Zmluvy pri jej  podplse  vo forme trvalého  nosiča  na e+na» urč®ný Účastnĺkom  a

ľeyoodť:íe:Í:knoenot;ií:Žeen;:!:s%gä#::fi,kéá:i:d#:t:,Í::,t3jäsz.T,'ku.Y.f:#uovun§#:a:ä8:.d.?,#,':,:,oó#Jučv,3':uud,:eankéoEg:os?:,k®o:aá'uť:äenneénákh.e:'oonTapftr::

gd:.:ä?ä::;'!ss,y#:n:eit,lf,o;:d:e:nt,%í:,!e;::ža:si':o;avľi#t:noíkľ:w:#čis:;;:u:j'oíir;:o;ío:i,us;:;?:lT3e,n#d:o:`.g#ať"%dd:'5z3áend#JsnooT,szT',ľsYn:ojoíoo#hiákJepdondénh,:
(ii) Ak Účastnĺk túto možnosť nevyužil, je táto Žmluva uzavľetá v pĺsomnej forme a podpísaná vlastnoručným podpisom zmluvných strán zachyteným na Zmluvu
priamo  b®z  použrtla  technického  zariadenia.  Účastnĺk  prevzal  od  Podnlku  jeden  rovnopis  tejto  Zmluvy  v  listinnej  podobe  podpí§aný  obldvoml  zmluvnýml
stranami.

4)#oTOTýsmEN#p#osmT#acsYn#|8ť%TĹ:'nTžávkY:áqosžjáekTháea,So°bTn°ap:áávkT:äšrko°znhaoťd:uTán§eúin::oúgreg`á:::S`nĺkanazákladepĺsomnéhosphomocneniasúradne

-.,    `-.!

Zoznam prenášaných čísiel:
1 . 0908981602

27.05.2022

Slovak Telekom, a.s, v zastúpenĺ
Verešpejová, Zuzana
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Firma /  meno pľiezvisko zákaznĺka
Obec Rudňany


