
Zmluva o poskytovaní verejných služieb

•  `  ,`-,

uzavretá podľa zákona č. 452/2021  Z.z. o elektronlckých komunikáclách v znení neskorších predp]sov          ..,,  +

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

PODNIK                                                                                                                                               ,-`.

Kód objednávky:      1-799835575051
Kód účastnĺka:               1134225700
Kód adresáta:               1134225702

Kód tlačiva:                                 405

Slovak Telekom, a.s.
3:jkv::sžkkáa2č:;,8.`Zo682"BBr,aíésé:v3a:;:gí::g,ýi??c2ho2gžž3r;9gá:

ter Okľesného súdulčpreDPH:SK20202Bľatislava 1, oddiel73893

Kód predajcu: Retail Shop Rep  5250473 J J1 '  , Kód tlačiva: 405
Zastúpený: VerešpeJová, Zu=na
(ďalej  len  "PODNIK")  a                                                                                                                                                               J.Í,Ĺt{.;'.~j    ^

PRÁVNICKÁ OSOBiwFYZICKÁ 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 lc pre DPH:

(ďalej len "Účastník")
ŠTATUTÁRNY ORGÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ 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                                                                                                    ^v `i````

Adresa zasielan a: Rudňany , 05323  Rudňany L&í-.'H`-*

Spôsob fakturác e: Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená.näjnternetovej stránke Podniku
Požadujem doručovanie EF PDF do emailu rudnany@rudnapy.sk

Zúčtovacie obdobie: Mesačne od 1.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesi áci-'-`_   /

SIM KARTA A ZARIADENIE
Hlas   SIM karta č. 8942102180042252645 Hlas   Tel.  č. 0911332142

TABUĽKA č. 1  Mesačné poplatky
^                         ^                                     e    .                t        -                   ®    ;

Kontaktná osoba: -Obec Rudňany  Telefón: 0534499102
Adresa doručenia: Rudňany 234, 05323  Rudňany

Program služby: Biznis premium 24                                                                                                                                                  Aktivácia
Zverejnenie v telef. zozname:  Žiadam o nezverejnenie
Rozhodcovská doložka:  Nie
Kontrola dát v roamingu                                                                                                                                                                             Aktivácia
Limit kontroly dát (cena s DPH v EUR):   24,00
lBAN:

1)         Predmetom tejto zmluvyje:

Kód objednávky:   1 -799835575051
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a)        Záväzok  podniku aktlvovať a  poskyt.oýä'tnú'častníkovl  na zákiade tejto  Dohody program služiob  uvedený v tabuľke č.1  na telefónnom čĺsle  uvodenom v
`šariiu3ľä.3d:;sg:äĺB:t#ťg:RA#ťRgN»ľt#EPE::m;in:ikr.e;s:p*:kd:zl:a:T:et;ä`;!!o3Ts:o:s#;:vrp##y;dŕ3l#,%h:e:v?asd:;#h#aŕ,:Ú:č`!ď::;eí#v:c;`:':ió#na:d:e#:o:":##

:Ú:ť::ín:ĺk:ov.Í?t:,',`:oáz#v?e.át!pk:s:i::vy:éb:u:ťä!,,i:n;:o.s?%Rí:?afiJf;:##T|D5o:!aEš;;§ti3áT;#,:,:v;ľ#s`i':t,3::nt;|v::n?;:#ao:ptäĹX:kv.:;;a#ti:|"eAgff':,rífi:r:S#uä;:!,?
potrebné pre nahratie aktlvovaného esIM profllu.

b)         dohoda  podnlku a  účastnĺka,  na základe`ktorej po splnenĺ podmienok podľa tohto ustanovenía  uzavrú Dodatok, v ktorom bude určená výška finančného

:oovnnua::g;sĽr?ĽomsoFoopiäTkéohvov,#g:;3:-opr:Í::asádmenčtíis,áoĽ:rat::n;cthej:odozJ;luávveajžcäs:oZ:ŕknoamTnpá:vláčavnsy:ckhváí6j;9!k`eď%olJo':,na.kčíss,loúk3t;atow#ošvkao,

;3g;ä:ä3:#ys:ígrr&g,r:#S',uuZ?yyf',dd.ä'!322',,TT,Egái32,',,TT#:aá'H23,,TTJ::ŠL3ghoTSDDá,taT2N5;kTo:g::L2íD:'tbRevkoo#ti::€MÁÍí,2ak,se'dgotič§ĺS:(gá`,i:,oľeaJ

Í:i#anut!.o:::šiíi:Ľ%äi;,io:ÍoE;i:in#íia:cí:i!é;!oäv::#:,!:#:#:3::sík;n;iiľ:',n:Ťj:n;ä#ri:i!;:;5zľ;g;;,i;dnnčľgc#:ooi|::n:oľ::n#s;t:a;:ý;:::poít:Ítsv::iúg.5i!,#p;ik::ni:ĺ
čĺslu  alebo  pohľadávka  na jednorazovó 2áplatenie zostávajúcej  častl  flnančného  plnenia  (a  to  kúpna  cena  za  hardvér,  flnančné  plnenie  poskytnuté  na

#áťoR:rpd:á#i'o::3:čJ}épiä|::Tiefi:8:§#huáób::uS°uToP::=v:ix,efinDaondčantí:hp:ápkr':g,:žesn°ÍŕaTteún;ľv%t%ľí%a:áreau6r'čuež|eábtušR':tfinn°annáč:édhôov8::usstumvvs#ahd°edš

i!e;dii;iijdť:fj,š:tn:#;;vu`?:;iiĺtn:,:,Í;:píír;ivío:Dvg:ččjaan;;ľkĺ,:a:h!P,gse:!#n;.ei;!a:íša!u:dč:tj;§č:n,ní:iD:oidĺj:k;::;e;:kh3jkauíišä3krj,;e!:i::g::ii,es;n;aľí::v:::o!di:ug;a:vfiušiäľí:Xní:Í:i;n::k€;t,;

:äťš:e:Ľoĺ,i.pi:g.ä.ä:s:tiap:o.d!F::n:o:s:okčE;ĺis;::,n;?Í.á#dšľ#:ju:jaa:;rku:š:o::,eá,,.n2p:.%a:#k;s:p::í;F:uv:pĺrä:,:ähuut,o::t::gaň.::z:a:sčť:xu:tíTampäorr::;íä#;s::i:;3,;#,nni:pr,:oäsokž";nt:,?
faktúry v súlade so Zmluvou alebo `nesplnenĺm podmienky uzavretia Dodatku najneskôr v lehote na pľedloženie faktúry a to jej mámym uplynutím.

c)         Záväzok  Účastníka  (i)  riadne  a  včaš€pAaliť cenu  za  zriadenie  a  po§kytovanle  Služieb  Podniku  podra  zvoleného  programu  Služieb,  ktoré  sú  uvedené  v
Cennĺku  pre poskytovaníe služieb=Podbíku`(ďalej  len .Cennĺk"),  platnému  ku  dňu  podpisu tejto Zmluvy a  (ii) dodržiavať svoje povinnosti v súlade s touto

3g;uáomu,sFu3ťenÉk;md,anoésäbú,:gomjo#;oj;kda#:npíámpopsrkenpoovsa#eovzav:,,ee::::jnpýrcohgšíumžťebs,tuďž::eí,:ďna;3Š:eonbágnséobpí;ndém,peond#j,:nskťt#,ťa„mpar:Úäos,tennĺí
možnosť oboznámiť pred podpisom tejtolzmluvy na intoľnetovej stránke Podniku www.telekom.sk alebo na predajných miestach Podniku.

2 '     ;í;E#3á:,i;"!icsgžá!g:g:äí:Ť:k,.#j.;|;j:i::.oíoiír;o;v;ľ*,:fä;Íg3o::;i:ini:uíi:;;i;:iopíiiäd#eíkš;hoapioív:nuíiŤ!a;:p3oučs,:k;n€:ivl%u#Íuk;'tik;g:#i;i':F!i:iicik::':Ío:r!o:ii:is:!:Í|;#äm;;'i:3:ei

3ťh°rra°nnjeú33jbouvdneacÉFá:a°sr3,ahnešj,°nTnp,r:t,urnčee°npúr9eĽĽ°aT,éoTuľapdr;S,sUuP;ršdúgr:ľ3ump.o#Ffrs#:Ŕ3388:Spomd;#:ez##d°áwzr8Z§U{3ä;%psásj3bvoendé°umászáťkpo°vťepdrrs::t;oZ:
neoprávnených osôb k údajom na EF vo formátďpDF. Odpis EF v listinnej forme je spoplatnený v zmysle Cennĺka.

3 ,       ZupftčoTv?#;Eo3dBo33Bp,:á:ť3;ieá:ičóoáas:ľ:EgqÝ,:äug:áanjeo"uevdeodnenméoš,:acb:o"peresd rÉ=#:ä,á,:a%tu_tiací:ojsajezdans;e:aen:äčpnĺä:mných "stín"padn ú zm-Wan ia

4)         MIESTO  POSKYTOVANLA SLUŽIEB A CENAL Mlestom  poskytovanla  služieb je  územle slovenskej  republiky  podra  špecifikácle  obslahnutej  vo všeobecných
podmienkach. Cena za poskytované Služby je 'stanovená Cennĺkom pre príslušný program Služleb aktivovaný na základe tejto Zmluvy.

5 ,      #áYa#:j Yr#gn?a:T:í tä;ds:nkk,s'a pzr3#žzeHĺ#s3:aá:bsu uv:taaznaonvo.s;li,a:FŽL#(Jo,e§j#Lk%aon: škträ?:nmei f%rĹea ai'#eb:dv?ad2ä:ous:i3,Yr:i`,iabiedtoo #tťvvší

Služby Podniku poskytované na základe tejto Dohody na telefónnom čĺsle , teda nevykoná žladny úkon, ktorý by viedol k ukončoniu využĺvanla Služby Podniku
pred uplynutím doby viazanosti, a  (ii) bude riadne a včas uhrádzať cenu za poskytované Služby (ďalej len „záväzok viazanosti").  Porušením záväzku viazanosti
pretoje:                                                                                        .     lL.

podn,kupos:k:;;j:ú:c::;;§ui:!:ba,nn:aies;t:Í:n,::bk;i;,!ľr#:r;ád::ľ,;:y:n;::yosb:ytiav:äľ;:v;ävž:;;:s:ti;ľeud::o:r:nn::uzre,,::npnrá:ou::šľa"Lmo::::í;a:atno,tsot,,zm,uvok,nómu

a)

b)

(ďalej len .porušonle záväzku viazanosti").`
6)         DOÚČTOVANIE  CENY:  V  dôsledku  porušenia  záväzku  viazaností  Účastnĺkom,  vznikne  Podniku  voči  Účastnĺkovi  nárok  na  doúčtovanie  ceny.  Doúčtovanie

ceny,   predstavuje   paušalizovanú   náhrac!u   škody   spÔsobenej   Podniku   porušením   záväzku   vlazanosti   Účastnĺkom.   Paušalizovaná   náhrada   Škody   podra

3irá;dacnh.á§d,f.aéú.::,;:g:upmoáoz;íJazzcä|kš'vuežji:ť,mp:szti#uio|5tá:sd,:fk:iF!ap:rpe'#tvežávs±už:yvi(avzráia.ns:,:äp2äk?ať#t':ž2#Ĺ#eb:J:á':uná#vpá:Ľ:ma:i?.z,áYäáľe|
len  Základ  pro doúčtovanie  ceny").  Fakturovaná  suma  pľe  doúčtovanle  ceny  bude vypočĺtaná  ku  dňu  porušenla záväzku  vlazanosti  podra  nižšie  uvedeného
vzoľca,  ktorý  vyjadruje  denné  klesanle  Základu  pre  doúčtovanie  ceny  počas  plynutia  doby  viazanostl  až  do  dňa  porušenia  záväzku  viazanostl  podľa  tejto
Zmluvy,

Fakturovaná suma pre doúčtovanie cony = (Základ pro doúčtovanio cony/celkový poč®t dní doby viazanosti) x počet dní zostávajúcich do konca doby viazanosti.

Doúčtovanie  ceny je  splatné  v  lehote  uvedenej  na faktúre,  ktorou je  Účastnĺkovi  toto doúčtovanie fakturované.  Doúčtovaním  ceny zaniká záväzok viazanosti.
Doúčtovaním ceny nio Je dotknutý nárok Podniku na náhradu Škody prosahujúcej výšku doúčtovaneJ cony.

7)         VEREJNÝ  TELEFÓNNY  ZOZNAM:  Účastnĺk  verejnej  (®leĺónnej  služby  má  právo  zapĺsať  sa  do  verejného  telefónneho  zoznamu  Podniku  (ak je  vydávaný•-,,,,,,,, _,_     _    i_,_JÉ______L    I,_,__L    _'_L-,',',l --,,- LL

3.ozdnnákmo.mv).ä!:%azč6naeLsiť)ž?eY.ióondnn:á:3ĺsna;3áĺ§i:::::'eúäv;V:,jí3R.3f:lávzápk:ä#ozv:t,e#ma'?,'?Tdaa;:íc.hô!uaž::nbm:vtie:emf€::Yc.h,iá*'i3%ä'%oretsoáe#š::
pobytu  v  prĺpado  fyzlcke|  osoby  -  nepodnlkateTa,  obchodné  meno  a  miesto  podnlkanla  Úzlckej  osoby -  podnlkateľa,  obchodnó  meno  alobo  názov  a  sĺdlo  v

Er#3#k3#Ynai:k;|::,o.%);mv6P:ĺapaúdá|;S,:ť:"'::jng::ozd.yz:aiou?nikámm,gnôkžyu*ť,.Yňz.ovzann?am3d:j:nvfoú'g:as::,ekj.:'uvž3;'o?óondnnákmuz%::ál::náFnjfod#Ša':n#'3,uuž3:á:i
Podniku  sú  uvedenó  v  Podmienkach  spracúvanla  osobných.  provádzkových  a  lokallzačných  údajov,  s  ktorýml  sa  mal  Účastnĺk  možnosť  oboznámiť  pred
podplsom tejto Zmluvy na lntornetovej stránke Podnlku www.telekom.sk alebo na prodajných miestach Podniku.
PLATNOSŤ,  ÚČINNOSŤ,  TRVANIE  A  MOŽNOSŤ  ZMENY  ZMLUVY:  Zmluva  nadobúda  platnosť  a  účlnnosť  dňom  j®j  podplsu  oboma  zmluvnýml  stranaml.
Zmluva  sa  uzatvára  na  dobu  neurčitú.  Pokiaľ  nio je  predmetom  tejto  Zmluvy  progľam  Služieb  s  pravidelným  mesačným  poplatkom v  paušálnoj  výško  podľa
Cenníka, Zmlwa zanlká  posledným dňom  zúčtovacleho obdobla  preblehajúcoho v čase,  kody  uplynie  365  (slovom trlstošosťdeslatpät) dnĺ odo dňa, v ktoľom
bola Služba poskytovaná na základe tejto Zmluvy naposledy aktĺvne využlté, to znamená, že bolo naposledy uskutočnené volanie, odoslaná SMS/MMS správa
alebo bol vykonaný dátový prenos z tolefónneho čísla  . Zmluvu je možné moniť niektonm zo spôsobov uvedených v t®jto Zmluve, Všeobocných  podmienkach
alebo  Cenníku.  Zmena  programu  Služieb  uvédeného v taburko č.  1  tojto Zmluvy jo  možná  lon  So súhlasom  Podniku.  Podnlk a  Účastník sa dohodll  na  určonĺ
dôvodov podstatnej zmony zmluvných podmienok tak, ž® tleto dôvody sú obsahom častl Všeobecných podmlenok, upravujúcej zmenu Zmluvy.

:..',ŕ  .
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9)         SPRACÚVANIE  OSOBNÝCH  ÚDAJOV:  Podnik  sa  zaväzuje  spracúvať  osobné  údaje  výlučne  na  účely,  na  ktoré  boll  získane.  V  prĺpade  zmeny  účelu
spracovanla    osobných    údajov    si    na    túto    zmenu    vyžlada    osobltný    súhlas.    Wac    lnfomácií    o    používanĺ    osobných    údajov    možno    nájsť    na
www.telekom.sk/osobne-udaje.

10)      DIGITALIZOVANÝ  PODPIS:  Podnik  ponúkol  Účastníkovi  možnosť podpísať túto  Zmluvu  digitalizovaným  podpisom  prostredníctvom technického zariadenia  v
Predajnom mleste Podniku.

(:,cA:,gkŤhs:n2áíätdoe:::boáťs#,Äžjl,áek:áj:.zpT,lť::eu#ľ|r.esťj:,pžĺšob:,n;jef:T=,a,.p,#Žsma,Ľá,ydiEi#koov:lž:#dvp::;m.zpTOTJľúnty:c:i;#,ľz:vma:t:::n;c#i:u:::Í::

t:;:iE,:zái.#g#z.o#:o:r:p:oíd.ĺjp:,,rír:.ät!náty:tJ::áop:s:a,Í:#jt::w:okčtna:c:|:p|ťnw:äs|3#,e:!e:n:i!,i:nýäm;ľnän::mž#us#k:Úŕ;!oĺíť3on:ÚÍ::cshí:§;;,ka:;z:avcg#oTn;#!#ou:g:v,o:i!í
nebudo  využitý  na  žiadno  iné  účely,  a  to  ani  samostalne  ani  v spojonĺ  s  iným  dokumentom.  Uzavretím  Zmluvy  takýmto  spôsobom  nie je  dotknutá  platnosť
Zmluvy, ani jej pĺsomná forma a takto podpísaná Zmluva má sllu origlnálu.

Zároveň  Účastník  môž©  pľl  podpls®  tojto  Zmluvy  prostrednfctvom  technlckého  zariadenla  využiť  možnosť  poslania  rovnopisu  Zmluvy  do  e-mailu  určeného
Účastnlkom.

Ak  Účastnĺk túto  možnosť využll  Podnik odovzdá  Účastníkovi jeden  rovnopis Zmluvy pri jej  podpise vo forme trvalého  nosiča  na  e-mall  určený  Účastnĺkom  a

jíoi::;dä:o:i;Í:§:ĺiioi!esíľío!:::iľtij;o;ii:*Ížľtúo;ijii:n,nĺeTi:tÄ:i!Ésoíľí:oiät:v;íno!p::s`;:;iíieiíy;i:tjá:ii:ťiF:;:;ľ;l:;idä:dyeanjoť!íľí!ĺ;:ž-giä*o:J:d;i:n#:;:kgä:n#,!

(ii) Ak Účastník túto možnosť nevyužil, je táto Zmluva uzavretá v pÍsomnej foľme a podpísaná vlastnoručným podpisom zmluvných strán zachyteným na Zmluvu
priamo  bez  použitia  technického  zariadenla.  Účastnĺk  prevzal  od  Podniku  jeden  ľovnopls  tejto  Zmluvy  v  llstlnnej  podobo  podpĺsaný  obldvomi  zmluvnými
stranami.

11)      VYHLÁSENIE ZÁSTUPCU  ÚČASTNĺKA;  Vyhlasujem,  že som  oprávnený konať v  mene  a  na  účet  Účastnĺka  na  základe  pÍsomného splnomocnenia  s  úradne
ov®ľeným podpisom Účastnĺka alebo na základe zákona alebo na základe rozhodnutia Štátneho orgánu.

Zoznam prenášaných čísiei:                                                                                       ~ `  Li

1. 0917745816

27.05.2022

Slovak Telekom, a.s. v zastúpenĺ
Verošpejová, Zuzana

Kód objednávky:   1 -799835575051
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Firma /  meno priezvisko zákazníka
;`ežš?'Ó9'Č Rudňany
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