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Zmluva o poskytovaní verejných služieb

uzavretá podľa zákona č. 452/2021  Z.z. o olektronických komunlkáciách v znení neskorších predplsov

(ďalej spolu len Zmluvau alebo „Dohoda") medzi:

PODNIK

Kód objednávky:      1-799835203527
Kód účastníka:               1134225700
Kód adresáta:               1134225702

Kód tlačiva:                                 405

Slovak Telekom, ai.s.
::jkv::sžkkáa2č?;,8o`Zo682,,BBr,a,tésá:V3a:;:!f:::yĹ??c2Ľ3gží3r;9g::i:rp?:r3:Ľ?hsokž3Žš2

Bratislava 1, oddiel73893

Kód predajcu : R®tail Shop Rep_5250473 Kód tlačiva: 405
Zastúpený: Veľešpejová, Zuzana
(ďalej len "PODNIK") a
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'tL'ÓSOBA
Titul/Meno/Priezvisko: • Obec Rudňany
Ulica: Súpisné   čĺslo: Orientačné číslo:
Obec: PSC:
Telefón: 0908981602 C.OP / Pasu:

ADRESÁT - adresa zasielania písomných listín
Titul/Meno/Priezvisko: Obec Rudňany                                                                                      `t.. L
Adresa zasielan a Rudňany , 05323  Rudňany
Spôsob fakturác e Elektronická faktúra vo fomáte PDF (EF PDF) sprĺstupnená na internetovej stránke Podniku

Požadujem doľučovanie EF PDF do e"allu rudnany@rudnany.sk
Zúčtovacie obdobie: Mesačne od 1.dňa v mesiaci do posledného dňa v meslaci

SIM KARTA A ZARIADENIE
Hlas   SIM karta č. 8942102180042252652 Hlas  Tel. č. 0911331155

TABUĽKA č. 1  Mesačné poplatky
fii^                   .                            ..            ?`              .=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ^                 .

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

$1užbať+\Mobllný rllas DOBA VIAZANO A##Jffi 9 ä\
Pľogram služby: Biznis premium 24                                                                                                                                                     Aktivác a

Zverejnenie v telef. zozname:  Žiadam o nezverejnenie                                                   ` =::].
Rozhodcovská doložka:  Nie
Kontrola dát v roamingu                                                                                                                                                                            Aktivácja

Limit kontroly dát (cena s DPH v EUR):  24,00
lBAN:

1)         Predmetom tejtozmluvyje:
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a)        Záväzok  podniku aktivovať a  poskytova+ Účaslníkovi  na základe tejto  Dohody  program služieb uvodený v taburke č.1  na telefónnom čĺslo uvedenom v

:aritb]u;ľio3d;;:g:äĺB:Ľ,#?s#tkAaA:#:PiE::m;i;ikr,o:sfŔ:kd:z|n::T:et;fäf;!:oiT;:o:;;;ii::v::.v;,i#!;;|ŕ,:ŕdäú?c:|v:así:##aí:Ú:ázď:3;eĺ:k,ľ;v:.;t:'ätna:d:o#:o:":žd?tu,sŕ

:u:í::tn:Ík:ov|Í?t:,',t:ázEiu:Jeát!.k;s:|#:w;a`!u:%:i:n;:eesT%Ríž?afiJ::#mTLD;:"zúaEŠ;;Sti3áT;#,:.;v:ľía"žg`i':í:?:a::3iv:áni;:fúo:piäix:kv.:::aRÄi:;"eAgrÄfi;[í!'Ís#"ä;:!,?
potrebné pre nahratle aktlvovaného esIMj)ľofllu.

b)         dohoda  podniku a  účastnĺka,  na základďriorej po splnenĺ podmlenok podľa tohto ustanovenla uzavrú  Dodatok, v ktorom bude  určená výška flnančného

:o:v:n:ä::aÉ:&payr%čĽOTs®pFoo:p:#éo:v:u*e#:,g#2:ĺjg:so:d%e:čt,,:,kf:#aéte:á:,níg:he,;od,%z#áťá:v:a,jĽcg:t:;oí§:kn:amTáe:á:v:;Šaa:Š:ä:khť;ĺs;;:*t:ď:ejg,§,,nä,*čĺ§Sí,oÍ\ä::Ííľäoí:íyý:š:käí
podľa taburky č.  1  program Služby T l`qeá`li32, T  ldeál 37, T Dáta  HD,  T Nekonečno SD, T Nekonečno HD,  T Nekonečno  MAX,   za jedno číslo (ďalej  len

;tí;|iri:eí:p:::Íši:::ind:á:vĽ#Í,io;#:!!.íi|#iaíí::;ib:!;oiž;if;iui:Í.;;::g:;;:!;;iá:n::jíniäíi::iín;i;iíií:i::i;í!äi;Í:i::n:!n!:::}!idiíía;niľ;it;poi!:niíiv::i#:ciŤíjďi;in;:;
splátok.  Podmienkou vyplatenia finančného bonusu je uzavretle Dodatku pri pľedložení faktúry, v ktorom bude určená výška finančného bonusu v súlade s

#3ž;;::df2štnúýrovuzamíumv,euvvo:.a:tíá:zongččeansg;,ä:opžAevcÄžäŔj,3ánRuo%f,Tapnoča#Í::R;svyátp::3j#ŕgr,;eejp:gsT,jeflrneannóčndéohdoÉg:[:s:áš3ááuuvj:azvaennoéstj

!ij!tt:ev:io#,'k:uonč;:o!e#p;#,k:oýv.ís3:S:aeaááz;ua;3kí#áaestí,;kt:n:ei?,á;:tro:v:ožs:d:ošunÉé:L:u3ti;ä:ú:h:r:td:yľ:E:o,kháka:dog::k,v:;ĺ#?kpó:íäpdrz:á:v:a.žikňuáa#::`k;u;#är:i%::opčÍ;;ia;:

iräšs%ĺ,T.áiapd.ods,tá3.3r:reons.kči;:3d:jáoi,gLňd::mjue,jazkrusšae3:a,,.zpa.sdúmvi::ÍkTnparež#v:ÍSJ!a,,aahut,oú,kau,gň.udzpaosčtiaaY::;amärr:;omsuupi)sJ3tĺ:d,sot#:poodskz#š
faktúry v súlado so Zmluvou alebo ne§plnenĺm podmienky uzavretia Dodatku najneskôr v lohote na predloženie faktúry a to jej mámym uplynutím.

c)         Záväzok  Účastnĺka  (i)  riadne  a  včas  pEatw  cenu  za  zrladenie  a  poskytovanie  Služieb  Podnlku  podra  zvoleného  programu  Služieb,  ktoré  sú  uvedené  v
Cenníku  pre  poskytovanie služieb  Podniku  (ďalej  len  „Cennĺk"). platnému  ku dňu  podpisu tejto Zmluvy a  (ii) dodržiavať svoje povinnosti v súlade s touto

3,T:užomu.sfu3ťenJkS%;noó§äbút:#je#;epn.kdam|:np;;mp,opsrkenpo.vsa#e.v=:,'á::::jnpýr.ohgrs:umžTebs',uďžá:ei|(oďna;%:eonbägnséo;iťdém,peond#',:n§Y,#:iťa"mparFÚzáos'tennĺž
možnosť oboznámiť prod podpisom tojto`Zmluvy na internotovej stránke Podniku www.tolokom.sk alebo na predajných miestach Podniku.

2'    ;%;;i;ľíijii:!:;t:s;í:";joííj::!Í:Í:;:Íjíini;jní:Íei:iin!affiä:!:ii:ľtj:iuí;:!r:;i!!::u;Íie:i;ijij:!:Íĺij.:í:ärp;Íjt;ni::!i!íi:j;:!::iiĺl€;:;ĺ:žídtííľľ:Íín;:;g;!:u;í!;ä;!Íji::;':?;gí:ÍÍ:ij:;;:pioiĺjärí3:',;:Íj

rs::'I
3)      ZuPč:oTv3ťiäiáEo8dBOB,3Bj5á|,ť3=i°á:i%°áa§; bdobia je uvedené v tabuľke s názvom -Adresát -adresa zasielania pĺsomných listín''. Prípadnú zmenu trvania:najmonej jeden meslac vopred. Frekvencla fakturácie je jednomesačná.

4)         MIESTO  POSKYTOVANLA SLUŽIEB A CENA:.,Mlestom  poskytovanla  služleb je  územle slovenskej  republiky podra špecifikáclo obsiahnutej  vo všeobecných
podmienkach. Cena za poskytované Služby-jďstamovená Cenníkom pre prĺslušný program Služieb aktivovaný na základe t©jto Zmluvy.

5,      #á#áj Yr#ľn?a:T:k t§?ds:n kk,sf pzr3#ž#ú: :e83?aá:bsu uv:,aa=onvoes;li,a #rzeĹfuť;a,jeteš,?ooczfiLk%aon: :kfá?ounmei fčo.rĹea a3'#:ob:dv?ažä:ou§3i:,Yr:i`,'abloJ:o #i%ŕ

Služby Podniku poskytované na základe tejto\Dôhody na telefónnom Čĺsle , teda nevykoná žiadny úkon, ktorý by vledol k ukončenlu využĺvanla Služby Podnlku
pľed upvnutím doby viazanosti, a (ii) bude riadne a včas uhľádzať cenu za poskytovanó Služby (ďalej len „záväzok viazanosti").  Porušením záväzku viazanosti
pre,o je:                                                                                           ,.'`: `

a)                  ukončenie využĺvania služieb podhim.pred uplynutĺm doby viazanosti v dôsledku ukončenia zmluvy pred uplynutím doby viazanosti;

b)                   ukončenie  využĺvania  Služieb  Podn`iŔu  pred  uplynutĺm  doby  viazanosti  v  dôsledku  prenosu  telefónneho  čísla  uvedeného  v  tejto  Zmluve  k  inému
podnlku poskytujúcemu služby elektľonických kpmunikáclí pred uplynutím doby vlazanostl;

(ďalej len "porušonie záväzku vlazanosti").
6)         DOÚČTOVANIE  CENY:  V  dôsledku  porušenla  záväzku  viazanosti  Účastnĺkom,  vznikne  Podniku  voči  Účasmĺkovi  nárok  na  doúčtovanie  ceny.  Doúčtovanie

ceny,   predstavuje   paušalizovanú   náhradu   škody   spÔsobenej   Podniku   porušením  záväzku   vlazanosti   Účastnlkom.   Paušallzovaná   náhrada   škody   podľa

3irázdacnhásd,f.aáú.i:,;Y:gupmo:oziááJazz.ä|kš'vuežj,e§r.y"z;;#ui:jätg:sd,:ťk:#žap:,pe'äka%ZFávs±užgĽi`žrá;aons:,:äp2äk?ať.c?e;,`:žZ#Ĺ#eb:::á':unzav%:#?.z.áYäáĺo|
Ien  „Základ  pre  doúčtovanlo  ceny").  Fakturovaná  suma  pr©  doúčtovanle  ceny  bude vypočĺtaná  ku  dňu  porušonia  záväzku  vlazanosti  podľa  nižšie  uvedoného
vzorca,  ktorý  vyjadruje  denné  klesanie  Zákbdu  pre  doúčtovanie  ceny  počas  plynutia  doby  viazanostl  až  do  dňa  porušenia  záväzku  viazanosti  podľa  tejto
Zmluvy:

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

Doúčtovani®  ceny je splatné v  lehote  uvedenej  na faktúro,  ktorou je  Účastníkovi toto  doúčtovanie  fakturovanó.  Doúčtovanĺm  ceny zaniká záväzok viazanosti.
Doúčtovaním cx)ny nle je clotknutý nárok Podnlku na náhradu Škody presahujúcoj výšku doúčtovanej ceny.

7)         VEREJNÝ  TELEFÓNNY  ZOZNAM:  Účastnĺk  verojnej  telefónnej  služby  má  právo  zapĺ§ať  sa  do  verejného  telefónneho  zoznamu  Podniku  (ak je  vydávaný

:.ozdnnákmo.mv)ä!:%azč§naeLsiť)žPoYe?óondnn:%:,s|ä;3áĺs!#:3'oúäv3t3!.:F:I:vzáp#ozv:t,:Zm.'Tii;Tdaa;:ícohô!uaž::nbm:v`io:emfé:3ľcphriáä'i3%ä'eabdoretse:ot#š::
pobytu v  prípade fyzickej  osoby  -  nepodnikatera,  obchodné  meno a  mlosto  podnlkania fyzlckej  osoby -  podnlkatera,  obchodné  meno alebo  názov a sídlo v

Bräsáe,kg:yna':k3|:SFebvya)h,yép:ĺapaúdáwos,:P.ftf3:lng:äg.yz:aiou?nik.odmm,:nôáu*ť,oYňz.ovzann?am3dáj;nvfoúT:asčmn,okJ.:`uvž?oo,.?óondnnákmuz%::ál::náäJfodáBai:n#'3,:#á:Í
Podniku  sú  uvedené  v  Podmienkach  spracúvania  osobnýoh,  pľevádzkovýoh  a  lokallzačných  údajov,  s  ktorými  sa  mal  Účastník  možnosť  oboznámiť  pred
podpisom tejto Zmluvy na lntemetovej stľánke Podnlku www.telekom.sk alebo na predajných miestach Podnlku.

8)         PLATNOSŤ,  ÚČINNOSŤ,  TRVANIE  A  MOŽNOSŤ  ZMENY  ZMLUVY:  Zmluva  nadobúda  platnosť  a  účinnosť  dňom jej  podplsu  oboma  zmluvnýml  stranami.
Zmluva  sa  uzatvára  na  dobu  neurčitú.  Pokiar nio je  predmetom  tejto Zmluvy  pľogram  Sliižieb  s  pravldelným  mesačným  poplatkom v  paušálnoj  vý5ke  podla
Conníka, Zmluva zaniká  posledným dňom zúčtovacleho obdobia  preblehajúceho v časo,  kedy uplynie  365  (slovom trlstošesťdes!atpäť) dnl odo dňa, v ktorom
bola Služba po§kytovaná na základo tejto Zmluvy naposledy aktĺvne využltá, to znamená, že bolo napo§Iedy uskutočn®nó volanle, odo§laná SMS"MS správa

ä:338%o:n#::azLýednáatop#rrae#:8síu,2,,:;ó:,:ä:nčéĺ:;ajá*#:j:.T:eq::ž#ťvynjj:m:gžTázíe:psoo63E:yaľoemdepnácnťkvu.teÉt:d=#,äv3,tivá#kbesánä3Ľopd##;e:rkácnhĺ
dôvodov podstatnej zmeny zmluvných podmlonok tak, že tieto dôvody sú obsahom častl Všeobecných podmlenok, upravujúcej zmenu Zmluvy.

Kód objednávky:   1-799835203527
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9)         SPRACÚVANIE  OSOBNÝCH  ÚDAJOV:   Podĺ`ik  sa  zaväzuje  spracúvať  osobné  údaje  výlučne  na  účely,  na  k(oré  bol]  zĺskane.  V  prĺpade  zmeny  účelu
spracovanla    osobných    údajov    si    na    túto    zmenu    vyžiada    osobltný    súhlas.    Vlac    lnfomáclĺ    o    používanĺ    osobných    údajov    možno    nájsť    na
www.telekom.8k/osobne-udaje.

10)      DIGITALIZOVANÝ  PODPIS:  Podnik  ponúkol  Účastníkovi  možnosť  podpísať túto  Zmluvu  digitalizovaným  podpisom  prostredníctvom technického zariadenia  v
Pľedajnom miest® Podnlku.

t:,cAŔ,:kähsom2á;ätdoo#boáťs#,;žj,,áok:áj:ozpT,,ággeu;ať,raosíú:,Pžĺorb:,n;:e,3T=varep,#2#,Ľávydgo#tŕkoov#%#odvpá:;Tzpmomá#,y:cä,S,#,±g€::tá::n;c#ĺTu:::jé:3

i::ibTšáiä%g#z.o#:o#.ĺ;.:rirgar:eimáĺy:,J::#s:a,;:%t::w:okč:naíT#nw:äsl33,elEe:ní:,i:nýäm;inän::T#ius*ríksTÚ#oĺ:T=on:új::cshílg,ka:;z;avc#:aáíeTn:##u:S:v,e::!!
nebudo využitý  na  žiadne  iné  účely,  a  to ani  samostatne ani v spojení s  Íným  dokumentom.  Uzavretĺm  Zmluvy takýmto  spôsobom  nio je  dotknutá  platnosť
Zmluvy, anl jej pĺsomná forma a takto podpísaná Zmluva má silu orlglnálu.

Zároveň  Účastník  môže  pľl  podpise  tejto  Zmluvy  prostredníct\/om  technlckého  zarladenla  využiť  možnosť  poslanla  rovnoplsu  Zmluvy  do  e-mallu  určeného
Účastnĺkom.

Ak  Účastnĺk túto  možnosť využil  Podnlk odovzdá  Účas(nĺkovi jedon  rovnopls Zmluvy pri jej  podpise vo forme trvalého  nosiča  na  ®-mall určený  Účastnĺkom  a

jugľeod;:ío:Í:knoe#%een,#ľ:s%gä#nkti:rkéág,3dún#%t:Lk3,tôjäzmmí,kuo%.,3#uovun§atša:äs;odb,,::d,,:,Š:Ó:nm:učVÍ3,:uudr:eankóoBg:os[:ĺk.o#aá,uj;:Íenneénákhoe:,oonTapm:g

ä:.:vä::d:ä::;'::sán:e;t,,f,o::d:e:nt.,%!:,!e;::žao:ž::o;3vli!`:::t:n.ľk',u.##äse:;í:u:j'o:gbn.Ío:voío:p:,us:e%T3e,nnlyĹn:d:oz,i.S#ať,,upooddno'#ndýä#JsnooT,szT',rsYn:eJofoo#rläkjepdonánh,:
(ii) Ak Účastnĺk túto možnosť nevyužil, je táto Zmluva uzavretá v pÍsomnej forme a podpísaná vlastnoručným podpisom zmluvných strán zachyteným na Zmluvu
priamo  bez  použĺtia  technického  zariadenia.  Účastnĺk  prevzal  od  Podniku  jed®n  rovnopis  tejto  Zmluvy  v  listinnej  podobe  podpĺsaný  obidvoml  zmluvnými
stranami.

11)      VYHLÁSENIE ZÁSTUPCU  ÚČASTNĺKA: Vyhlasujem.  Že som  oprávnený konať v  mene  a  na  účet  Účastnĺka  na  základe  pĺsomného splnomocnenia  s  úradne
ovoľeným podpisom Účastníka alobo na základe zákona alebo na základo rozhodnutia Štátneho orgánu.

Zoznam prenášaných čísie]:                                                                                   ,Í;Ĺé,Í";
1. 0917095874

27.05.2022

elekom, a.s. v zastúpenĺ
Verešpejová, Zuzana

Kód objednávky:   1 -799835203527
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Firma /  meno priezvisko zákaznĺka
`'`Obec Rudňany
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