
Zmluva o poskytovanĺ verejných služieb

uzavretá podľa zákona č. 452/2021  Z.z. o elektíonlckých komunikácléch v zn®ní neskoršĺch pr®dpisov

(ďalej spolu len Zmluva" alebo „Dohoda`) medzi:

PODNIK

Kód objednávky:      1-799835062023
Kód účastníka:               1134225700
Kód adresáta:               1134225702

Kód tlačiva :                                 405

Slovak Telekom, a.s.
3:;kv::sžkkáa2č::,8o,Zo682,,BBr,a,tésť:V3:;:!f::;,ýĹPČ?C2ho2g:ž3r;9gá:i%rp?:r3:Ľ?hsoÉ3g:2

Bratlslava 1, oddiel73893

Kód pľedajcu: RetaH Shop TL  5123061 Kód tlačiva: 405
Zastúpený: Verešpejová, Zt:zana                                                                             /,',,ť   ,\

(ďalej  len npoDNIK") a                                                                                                                                             r! J.+'  `

PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA -PODNIKATEĽ
Obchodné meno /Sídlopodnikania: Obec Rudňany, Rudňany 234, 05323  Rudňany

Register, číslo zápisupodnikateľa:

Kontaktný e-mail: obec@rudnany.sk Kontaktné tel.č. : 0908981602
lco: 00329533 IC pre DPH:

(ďalej len "Účastnĺkp)
šTATUTÁRNY ORGÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENA OSOBA
Titul/Meno/Priezvisko: -Obec Rudňany
Ulica: Súpisné  číslo: Orientačné číslo:
Obec: PSC:
Telefón: 0908981602 C.OP / Pasu:

ADRESÁT - adresa zasielania písomných listín                                        `..
Titul/Meno/Priezvisko: Obec Rudňany \+

Adresa zasielania: Rudňany , 05323  Rudňany
`-    .

Spôsob fakturácie: Elektron cká faktúra vo fomáte PDF (EF PDF) sprístupnenáma.internetovej stránke Podniku
Požadu em doľučovanie EF PDF do emailu rudnany@rudt)any.sk

Zúčtovacie obdobie: Mesačne od 1.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesia ci`

SIM KARTA A ZARIADENIE
Hlas   SIM  kaľta č. 8942102180042133662 H'as  Tel. č. 0911325872

1)         Predmetom tejto zmluvyje:
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a)        Záväzok podniku aktivovať a poskyt&úámčastnĺkovi na základe tejto Dohody program služleb uvedený v taburke č.1  na lelofónnom čí§le uvedenonw

íin;t!inii::;jsi3,ttiíBÍĽ#tevi:g:fiívijíii!:iĺíijo:!iiííTíľ:ii:í%Íz;!Ni;!is:i:iiii:#ľĺi:::í::tij#!ij::iäi:ĺjiid;i;aijhíäii;v;jkííi#iií;Íj;!iii#;a:ií:ijoi"iíisí
potrebné pre nahratle aktlvovaného esIM profilu.

b)         Záväzok  Účaslnĺka  (i)  riadne  a  včas  platft'.oenu  za  zrladenie  a  po§kytovanie  Služieb  Podnlku  podra  zvoleného  programu  Služieb,  ktoré  sú  uvedené  v
Cennĺku  pro  poskytovanio služiob  Podnlku'(dalej  len „Cenník"),  platnému  ku dňu  podpisu tejto Zmluvy a  (ii) dodržlavať svoje  povinnosti v súlade s touto

3g;u,áomu,sfu3?enák&%inoés3bútgg.mje::;:iepn.kda#::[ámľpsrkey'.o.v6aknáe.VZ.V:,'.e::::,np,r.ohgrsiumžYebs',uďžá:ei,:dna;%:eonbšgnsóoi'%émpeo#i,:ns%'óúa:i:ä'imparFÚ%o:tenníž
možnosť oboznámiť pred podpisom tejto,Zmluvy na internetovej stránke Podniku www.telekom.sk alebo na predajných miestach Podniku.

2'     ;í;E#:3:Y,i;":icsgžíč!g:::ä:gT:k,.#j,;iij:v;::.::äid:rE:iiv;ge*š`:f|!Í#;e::;:d#i;::ef;i;:iep!:taai::;Í:;hoap!.;;úiŤ:c:!a!:p3ouäináíŤä:äk;ftikig:o;nnn;;i':Í`!i:iicik#o:río:!ÍÍusiE:;i;ž,;::m;B,`,:::.i

otvorenle  nebude  chránené  heslom  proti  neobrávnenému  prístupu  k  údajom.  Účsstník  podplsom  tejto Zmluvy  potvrdzuje,  žo  sl je  vedomý zodpovednosti  za
ochranu údajov na EF zaslelanej na ním určenú e-mailovú adresu pred prĺstupom tretĺch o§Ôb. Podnik nezodpovedá za Škody spÔsobené účastnĺkovi prístupom
neoprávnených osôb k údajom na EF vo formáte``PDF. Odpis EF v listinnej forme je spoplatnený v zmysle Cennĺka.

3,       ZuPč?oTv%!iäEogdBOBi3Bp,:á nT,ť3:ioá:ičúoáas:í3*j;Ŕ:#ieanjeo"uevdeedneĽéoš ,áacb#:esd rÉ:::vme:!,ár:aská,,u;áacíäejsajezdans;elaen:,äčpnĺä: mných "stĺn"padnú zmonu t"ania

4)         MIESTO  POSKYTOVANLA SLUŽIEB A CENAi.Mlestom  poskytovania  služieb je  územie slovenskej  republiky  podra  špecifikácie  obsiahnutej  vo všeobecných
podmienkach. Cena za poskytované Služby jQ`jstanovená Cennĺkom pre príslušný program Služieb aktivovaný na základe tejto Zmluvy.

5,       gfáYa#eqá Yr#ťn?a:Ták E3;ds:nĹkjsja pzr:#žz6u#ď'. 5es3,a#bsu uv:taaí:onvoe§;ii,aät?rzeĹiji;a,Jete§J%CzfiLk%:n: šk#::? f:.rĹea ai'#b3dv?a!ä:ous:ie,Yr:it,iabLeJteo #!ťvvší

Služby Podniku poskytovanó na základe tojtä}DDhody na telefónnom či'slo , teda nevykoná žiadny úkon, ktorý by viedol k ukončeniu využĺvania Služby Podniku
pred uplynutím doby víazanosti, a (li) bud® riadne a včas uhrádzať cenu za poskytovanó Služby (ďalej len záväzok vlazanosti").  Porušením záväzku viazanostl
pretoje:,,,,ŕ`'((,,''

:)              ::::::::: :UuŽží,:aann',: S:ľuží:ebbp#uprper:dupu':ľyunt::md°dboyb;!av::::::§Vt,dvôs;::ľeud::°:ľčeenn::uzľe',:%npnr::oU:::ľautLme:::::;a:atne:tsot!;zm,uve k inému
podniku poskytujúcemu služby elektronických kp,munikácií pred uplynutím doby viazanosti;

(ďalej len .porušenie záväzku viazanosti").
6)         DOÚČTOVANIE  CENY:  V  dôsledku  porušeni.a `2áväzku  viazanosti  Účastnĺkom,  vznikne  Podniku  voči  Účastníkovi  nárok  na  doúčtovanie  ceny.  Doúčtovanie

ceny,   predstavuje   paušalizovanú   náhradu   Škody  spÔsobenej   Podnlku   porušoním   záväzku   viazanostl   Účastníkom.   Paušalizovaná   náhrada   škody   podra

3irá:dacnhásd,f.aéúei!tťágupmoáozi:áJazz.,coeikš'vuežj,esľ,y.szt#ufe:i'ánsd,:'##ap;rpe'#giv.iávsä'žÍ%,(#áia.ns:,:äp2äk:aťecto:,':ž2#|:ob:JáE:unáavť::Ľ#č.z,áYä=ľei
len  Zákbd  pre  doúčtovanie  ceny").  Fakturovaná  suma  pre  doúčtovanie  ceny  bude vypočítaná  ku  dňu  porušenia  záväzku viazanosti  podľa  nlžšle  uvedeného
vzorca,  ktoú  vyjadnJje  denné  klesanie  Zákla9Ý  pre  doúčtovanie  ceny  počas  plynutia  doby  viazanosti  až  do  dňa  porušenla  záväzku  vlazanostl  podľa  tejto
Zmluvy:

Fakturovanásumapredoúčtovanieceny=(Zäkl`ádpredoúčtovanieceny/ceikovýpočetdnídobyviazanosti)xpočetdnízostávajúcichdokoncadobyviazanosti.

Doúčtovanie  ceny je  splatné  v  lehote  uvedenej  na faktúre,  ktoľou je  Účastníkovi  toto doúčtovanie  fakturované.  Doúčtovanĺm  ceny zaniká záväzok viazanosti.
Doúčtovaním ceny nie je dotknutý nárok Podnlku na náhradu Škody presahujúcej výšku doúčtovanej ceny.

7)        VEREJNÝ  TELEFÓNNY  ZOZNAM:  Účastník  verejnoj  telofónnej  služby  má  právo  zapísať  sa  do  verejného  telefónneho  zoznamu  Podniku  (ak je  vydávaný

:.ozdnn:kmo.mv)ä!:f:Toazčsnaekusiľ)ž?oYe?óondnnéi:3ĺsng;Eá'Síg:ä::ieúäv:,jí3!.:F:jávzáp#ozv:`,:#a'T,;?ru%aa;:ťc:ô!uaž::nbĺk:v`io(omf€::Yc,hriečä'i3::ä'eabdoro`seáot#š::
pobytu  v  prĺpade  fyzickej  osoby  -  nepodnikateľa,  obchodnó  meno  a  miosto  podnikania  fyzlckej  osoby  -  podnlkateľa,  obchodnó  meno  alebo  názov  a  sĺdlo  v

Br!ä3ín:k3ríyn:Ek§ei:3Febvá)ň,Xép::paúdč%,;S,3ťj"fä:jng::ozd.yz:a:#nik.odmmi:nôkž,u*f,eYňz.ovzann?am3d:j;nvfoúT:as::,ekj.;'uvž?eo,.ióondnn:kmuz%::áj:eenáFnJfod#šd:n#'s,uu#á:Í
Podniku  sú  uvedenó  v  Podmienkach  spracúvania  osobných,  prevádzkových  a  lokalizačných  údajov,  s  ktorými  sa  mal  Účastník  možnosť  oboznám  pred
podplsom tejto Zmluvy na lntemetovej stránke Podnlku www.telekom.sk alebo na predajných mlestach Podniku.

8)         PLATNOSŤ,  ÚČINNOST,  TRVANIE  A  MOŽNOSŤ  ZMENY  ZMLUW:  Zmluva  nadobúda  platnosť  a  účlnnosť  dňom  jej  podplsu  oboma  zmluvnýml  stranami.
Zmluva  sa  uzawára  na  dobu  neurčltú.  Pokiaľ nie jo  prodmetom  tejto  Zmluvy  program  Služ!eb  s  pravldolným  mesačným  poplatkom  v  paušálnej  výšk®  podľa
Conníka,  Zmluva zaniká  posledným dňom zúčtovacieho obdobia  prebiehajúceho v čase,  kody uplynie  365  (slovom tristošesťdosiatpät) dní odo dňa,  v ktoľom
bola Služba  poskytovaná na základe tojto Zmluvy naposledy aktívno využltá, to znamená, že bolo naposledy uskutočnenó volanlo, odoslaná SMS/MMS správa
alebo bol vykonaný dátový pľenos z tolofónneho čísla  . Zmluvu je  možnó menlť nlektorým zo spôsobov uvedených v tejto Zmluve, Všeobecných podmlonkach
alobo Cenníku.  Zmena  programu  Služieb  uvedenóho v tabuľke  č.  1  tojto Zmluvy jo možná  len so  súhlasom  Podniku.  Podnik a  Účastník sa  dohodli  na  určoní
dôvodov podstatnej zmeny zmluvných podmlenok tak, žo tloto dôvody sú obsahom častl Všeobecných podmlenok, upravujúcej zmenu Zmluvy.

9)         SPRACÚVANIE  OSOBNÝCH   ÚDAJOV:   Podnik  sa  zaväzuje  spracúvať  osobné  údaje  výlučne   na  účely,   na   ktoré  bo»  zĺskane.  V  prípade  zmeny  účelu
spracovanla    osobnýoh    údajov    si    na    túto    zmenu    vyžlada    osobltný    súhlas.    Vlac    informáciĺ    o    použĺvanĺ    osobných    údajov    možrio    nájsť    na
www.telekom.sk/osobne-udaj®.

10)      DIGrTALIZOVANÝ  PODPIS:  Podnik  ponúkol  Účastníkovi  možnosť podpĺsať túto  Zmluvu  digitalizovaným  podpisom  prostrednĺctvom technického  zariadenia  v
Pľedajnom mleste Podniku.

t:,.A:,ťkähs:níá;átdoo#2:úoáť8#,gJ,,tiekááj?.zpT,,ť:áeu}aí|raos#,pžĺšobT,n:!of3Táľávamp,#pžgma,Ľávydg.##.v:l##.dvpá:rozpoTJĽť%oäi;ítrá,rz:##nj#,Tu:::#3

•:;:;g,ázá;a#g#z.o#:ot:p:o#ä.:rir!r:egEtty:tJ;;#s:a,í:aít::w:ičtna:c:|:iuťn":äs|3č?,e:íe:nvei:,,i:nýäm;ľnän::Tž#us#iksT`;:i:!oÍ:T:on:újfa:shili;;i;zäváafť:aá,eTn:#;#eu:š::o3i!í
nebude  využitý  na  žiadno  inó  účely,  a  to  ani  samostatno  ani  v  spojenĺ  s  iným  dokumentom.  Uzavrotim  Zmluvy  takýmto  spôsobom  nio jo  dotknutá  platnosť
Zmluvy, ani jej pĺsomná forma a takto podpĺsaná Zmluva má silu orlginálu.

Zároveň  Účastnĺk  môže  pri  podplse  tejto  Zmluvy  prostredníctvom  technického  zariadenla  využiť  možnosť  poslanla  rovnopisu  Zmluvy  do  e-mailu  určeného
Účastnĺkom.
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Ak  Účastnm túto  možnosť využn  PodnM odovzdá  Účastníkovi jedon  rovnopis Zmluvy  pri jej  podpiso ýo`tó`riňo trvalého  noslča  na  e-ma"  určený  Účastníkom  a

JÍ::!dS:5iĺi3;ni;iofí:d::i,ií;o;ii;g:!íižijo;##tíoiiľiim3;`#:gí:Íiľiijoí!!ä\;ítoii:s:!;;íiv§ĺ*ii:Ľ:iíj::i::ťgiĺ::n::;b;::ä:d;a3:;oť!íľ:jĺĺ:Z:Ti#il;j:;d;i:näniä::;;k'Í::ä:n:é'i,i

(ii)AkÚčastnmtútomožnosťnevyužwjetiitoZmluvauzavrotávpĺsomnojfomeapodpĺsanávlas`noručnýmpodpi§omzmluvnýchstránzachytenýmnaZmluvu
priamo  boz  použnia  technického  zariadenia.  Účastnĺk  prevzal  od  Podniku  jedon  rovnopis  tejto  Zmluvy  v  listlnnej  podobo  podplsaný  obldvoml  zmluvnými
stranami.

11)      WHLÁSENIE  ZÁSTUPCU  ÚČASTNIKA: Vyhlasujem, 2e  som oprávnený  konať v  meno a  na  účet Úča`stnma  na základo  pĺsomnóho splnomocnenia s  úradne
overeným podpisom Účastníka alebo na základe zákona alebo na základe ľozhodnutia štátneho oľgánu.

Zoznam prenášaných čísiel:
1, 0908981603

27.05.2022

``u '.-Ĺ" `. .'`Si6vak Teiekom,  a.s. v zastúpení

Verešpejová, Zuzana
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