
Zmluva o poskytovaní veľejných služieb Kód obiednávky
Kód  účastnĺka
Kód adresáta'

Kód tlačiva.

uzavretá  podra zákona  č.  351/2011  Z z   o  elektronických  komumkáciách  v zneni  neskoršich  predpisov  (ďalei  len  „Zmluvau)  medzi

PODNIK

1 -300989124741
1 134225700
1 134225703

405

Slovak Telekom, a.s.
3:;kvi:sžkkáa2č:;,8olzo682"BBr,a,tésóav3?33!i:3g,ýáFčb%égzž3r:9g!:i?rp?:r3;nH:hsoKžägä2

Bľatislava  1,  oddiel73893

Kód  predajcu: Retail Shop TL   5250568 Kód tlačiva: 405

Zastúpený: Tkáč, Tomáš

(ďalej  len  "PODNIK'')  a

PRÁVNICKÁ OS0BA/FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ
Obchodné  meno /Sídlopodnikania: Obec Rudňany,  Rudňany , 0§323   Rudňany

Register,  čĺslo zápisupodnikateľa:

E-mai': obec@rudnany.sk Telefón 0534499002
Kontaktný e-mail. obec@rudnany.sk Kontaktné  mol)ilnéČĺslo. 0908981603

ICO. 00329533 DIC: 'C  pre  DPH

(ďalej  len "Účastník")

šTATUTÁRNY ORGÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOIvlocNENÁ OS0BA
Titul/Meno/Priezvisko. -Obec Rudňany
Ulica: Súpisné   Číslo: Orientačné Číslo.

Obec PSC:

Telefón: C.OP / Pasu:

ADRESAT -adresa zasielania pÍsomných listín
Titul/Meno/Priezvisko. Obec Rudňany
Adresa zasielania. Rudňany ,  05323   Rudňany
Spôsob fakturácie: Papierová faktúra zasielaná poštou.
Císlo  SMS  notifikác e:

Zúčtovacíe obdobie Mesačne od 1.dňa v mesiaci do poslednóho dňa v mesiaci

SIM  KARTA A   KONCOVÉ ZARIADENIE
Hlas   SIM  karta  č. 8942102180025173669 H'as   Tel.  č. 0910228324

TABUĽKA č.1
AKCIA: ÁNo akciová Donuka                                                                                                                                                                                         Aktivácia
Kontaktná osoba: -Obec Rudňany  Telefón:  0534499002

Adresa  doručenia:  .  Rudňanv  ,  05323   Rudňanv

Služba: Mobilný Hlas DOBA VIAZANOSTl: 24 mesiacov                                                                                                                             Aktivácia
Program služby: ÁNO S                                                                                                                                                                                                  Aktivácia

Zvereinenie v telef. zozname.   Žiadam o nezverejnenie
Rozhodcovská doložka.   Nie

Kontľola dát v roamingu                                                                                                                                                                                                  Aktivácia

Limit kontrolv dát (cena  s  DPH  v EUR)    24,00

Názov                                                             Platnost' ceny                                                                             Cena s DPH                    Splatnost'
Súčet všetkých zliav zo  štandardných                                                                                                                                   48,00  EUR

poplatkov za Služby
Základ zmluvnej pokuty -počiatočná                                                                                                                              48,00 EUR'
suma,  ktorá bude klesat'

Na položky označené * sa  neuplatňuje  DPH

1)          Predmetom  tej(o zmluvy je.
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a)          Závazok  Podmku  aktivovať  a  poskytovat'  program  Služieb  uvedený  v `abuľke  č   i  teito  Zmluvy.  a  ta  vo  vzťahu  k  SIM  karte  uvedenei  v taburke  s  názvom
"SIM   karta  a  koncové  zariadenie",   resp    k  inei  SIM  karte,  ktora  ju  bude  v  budúcnosti  nahrádzať  (ďalei  len  "SIM  kana")  s  (ým,  že  Účastnĺk  je  povinný

zaplatiť aktivačný  poplatok za  aktiváciu  SIM  karty  uvedený v tabuľke  č.  1  teito Zmluvy.

b)          Závazok  Účastníka  (i)  nadne  a  včas  platiť  cenu  za  zriade"e  a  posky(ovanie  Služieb  Podniku  podľa  zvoleného  programu  Služieb,  ktoré  sú  uvedené  v
Cenniku  pre  poskytovanie  služieb  Podniku  (ďalei  len  .Cenník"),  platnému  ku  dňu  podpisu  `eito  Zmluvy  a  (it)  doclržiavať  3vaie  povinnosti  v  súlade  s  touto
Zmluvou,   Cemíkom,   Osobitnými   podmienkami  pre   poskytovanie  zvoleného   programu   Služieb  (ďalei   len   .Osobitné   podmienky.).   ak  boii   pre ,zvoloný

program  §lužieb  vydané  a  Všeobecnými  podmienkami  pre  poskytovanie  vorejných  s!už/eb  (ďalei  len  nvšeobecné  podmienky"),  s  ktorymi  sa  mal  Učastník
možnos{. oboznámt' pred  podpisom  teito Zmluvy  na  internetovei  stránke  Podniku  www.telekom.sk alebo  na  predajných  miestach  Podmku.

2)          ZÚČTOVACIE  OBDOBIE   Trvanie zúč!ovacieho obdobia ie  uvedené v tabuľke  s  házvom  "Adresát -adrega zasielania  písomných  listín''.  Prípadnú  zmenu  trvania
zúčtovacieho obdobia  Podnik oznámi  Uča§tníkovi  naimenei jeden  mesiac vopred   Frekvencia fakturácie ie jednomesačná.

3)           MIESTO  POSKyTOVANIA  SLUŽIEB  A  CENA    Miestom  poskytovania  Služieb  /e  územie  Slovenskej  Íepubliky  podľa  Špecifikácie  obsiahnutei  vo  Všeobecných

podmienkach.  Cena  za  poskytované  Služby ie  stanovená Cenníkom  píe  prislušný  program  Služleb aktivovaný  na  základe tejto Zmlwy.

4)          ZÁVAZOK VIAZANOSTI    Účastník  sa zavazuje,  že  po  dobu  viazanosti,  kiorei  dížka ie  špecmkovaná  v tabuľke  č.1  a  plynie  odo dňa  uzavretia  te/to  zmiuvy  (ďalei
len  .„.doba   viazanosti.`),   (i)   bude   vo   vzt`ahu   k   SIM   karte   využívať   Služby   Podniku   podra   Zmluvy.   teda   nevykoná   žiadny   úkon,   k(oÚ   by   viedol   k   ukončenju
vyuzivania  Služby  Podniku  pred  uplynutím  doby  wazanosti,  a  (n)  biide  nadne  a  včas  uhrádzať  cenu  za  poskytované  Služby  (ďalej  len  „záväzok  viazanosti.).
Porušenim závazku  viazanosti  preto je

a)  ukončeme využívania  Služieb  Podniku  pred  uplynutím  doby  viazanosti v dôsledku  ukončenia Zmluvy  pred  uplynutím  doby  viazano3tit

b)  ukončenie  využívania   Služieb   Podniku   pred   uplynutím   doby  viazano§tl  v  dôsledku   prenogu  telefónneho  čísla   uvedeného  v  teito  Zmluve   k  lnému  podniku

poskytujúcemu  §lužby  elektronických  komunlkácií  pred  uplynutím  doby viazanosti.

c)  nezaplatenie  ceny  za  poskytnuté  Služby  Účastníkom  pcyčas  doby  via2anosti  do  45  dní  po  splatnosti,  v  dôsledku  ktorého  dôide  k  prerušemu  pogkytovania
Služieb  podĺa  Všeobecnych  podmienok,

(ďalei  len  ''porušeriie  závazku  viazanostľ.).

5)        3oMktuúYNOAmp%:|fčnY, daó%:edvkeung:áľ;::kac,Š:vpa:áus,:,::|?nä,s';auuŤai,'zná5:Tú :zánhí:deupšokdond,;usš3š:ge#Š,`nÉ:odvJ,Tuár:š"níe:?:'az,á:áezŕum|T:::,n:soúkuút.a3(T|::Ľa

Paušalizovaná  náhrada  škody  podra   prodchádzajúcej ,vety  pcizo§táva  z  celkovei  §umy  zľavy  (i)  zo  Štandardných  poplatkov  za  Služby  (vrá(ane  dopinkovych
služleb)  a/alebo  (ĺi)  z  neakciovei  ceny  KZ  poskytnute/  Učastnikovi  na  základe  teito  Zmluvy,  ako  benefi(u  za  prevzatie  záväzku  viazanosti   Colková  sLima  zľavy,

poskytnutej  Učastnikovl  za  prevzatie  závazku  vtazanosti  na  základe  tejto  Zmluvy,  ie  uvedená  v  tabuľke  Č.   1   (ďalej  len  .Základ  pre  vypočet  zmluvnej  pokuty.)
Vyúčtovaná   §iima  zmlwnei   pokuty  bude  vypočitar\á   ku  dňu   porušenia  záväzku  viazanosti   podra   nížšie   uvedeného  vzorca,   ktoú  vyiadru/e  denné  klesanie
Základu zmluvnej  pokuty  počas  plynutia cloby  viazano3ti  až do dňa  porušema  závazku  viazanosti  podľa te/to Zmluvy

Vyúčtovaná  siima zmlwnei  pokuty =  (Základ  zmluvnej  pokuty/celkový  počet dní  doby viazanosti) x poče( dni  zostávajúcích  do  konca doby  viazanosti

Zmluvná  pokuta je  splatná  v lehote  uvedenei  na  fak(úre.  ktorou je  ÚčastJiíkovi  vyúčtovaná.  Uhradením  zmluvnei  pokuty  zaniká  závazok  viazano9\i.  Uhradenim
zmluvnej  pokuty  nie je  dotknuty  nárok  Podnlku  na  náhradu  škody  presahuiúce/  výšku  uhradenej zmluvnei  pokuty.

6)          VEREJNÝ   TELEFÓNNÝ  ZOZNAM    Účastnik  verejnej  teleĺónnei  služby  má   právo  zapísať  sa  do  vereiného  telefónneho  zoznamu   Podmku   (ak  je  vydávaný
Podnikom)   a  informačnei   služby   Podniku   a   na   sprístupneme,  svoiich   údaiov   posky{ovateľom   informačných  Služieb   o  telefórtnych  čĺslach  alebo  telefónnych
zoznamov,  a  to  v  rozsahu  (i)  telefónneho  čĺsla  prideleného  Učastnikovi  na  základe  Zmluvy  a  (ii)  údajov  o  Učastnikovi  (meno,   pnezvi§ko  a  adresa  trvalého

pobytu  v  prípade  fyzickej  osoby  -  nepodnikatera.  abchodné  meno  a  miesto  poclnikama  fyzickei  osoby  -  podmkateľa.  obchodné  meno  alebo  názov  a  sidlo  v
prípade   právnicke]  a§oby)   V  pripade  osobitnei  dohody  s  Podnikom  móžu  byť  v  zozname  a  infarmačnei  službe  Podniku  zverejnené  aj  ďalšie  údaie  určené
Účastníkom.  ak  sú  relevantné  na  účely  telefónneho  zoznamu    Podmienky  zverejňovania  údajov  účastníkov  v  `elefónnom  zozname  a  informačných  službách
Podniku   sú   uvedené   v  Podmier`kach   spracúvama   osobných,   prevádzkovych  a   lokalizačných   údaiov,   s   ktoúmi   sa   mal   Účastník  možnosť  oboznámíť  pred
podpisom tejto  Zmluvy  na  intemetovei  stranke  Podniku www telekom  sk  alebo  í`a  predajných  miestach  Poclniku

7)           NÁVRH  NA  UZAVRETIE  ROZHODCOVSKEJ  ZMLUVY   Podnik  neodvolaterne  n,avrhuie  účastnikovi,  k(ory  nie js spotrebiterom,  uzavretie  rozhodcov§kei zmluvy
vo  foíme  rozhodcavskei  dolažky  v  nasledovnom  znení  (ďalei  nRZ-)   „Podnľk  a  Učastník  sa  dohodli,  že  všetky  spory,   ktore  vznikli,  alebo  vzniknú  v  súvislosti  s

3::'t:!unimá:[u.žvbaacTe'h:of.n:,ľaud,kbuu3u;roRZ:áf.odv::,:ep=sd;:á':T,:ozph.oddn::va§kuýčäss,:íkoamzgjoavzennésk;ä::tnní:v;Jáa;,oácJác:ed!ťúa!:,Jä:::^':dRnž,mar:oZ;:gdo=T;ad;o3Poog'n:
odo  dňa  jei   uzatvorenia`   Učas(nik  berie   na   vedo"e,   že  nie  je   povinný  priiať   predložený   návrh   na   Lizavretie   RZ  a   ak  tento   návrti   nepriime.   spory   medzi
Účastnikom  a  Podnikom  vyplývajúce  z  poskytoyania   Platobných  služieb  Podnikom  budú  ri6šiť všeobecné  súdy  podľa  o§obitriých   právnych  predpisov.   Priiatim
návrhu  na  uzavretie  RZ  nie  je  dotknuté  právo  Učastnĺka  alebo  Podí`iku  predložiť  spor  týkajúci  sa  Platobných  služieb  Podniku  na  rozhodnu(ie  všeobecnému
súdu   Toto  právo  však  zaniká,  ak  Podnik  alebo  Účastnik  už  podai  žaiobu  na  RS,  pretože  po  začatí  rozhodcovského  konanĺa  nemožno  v  tej  istej  veci  konať  a
rozhodovať na všeobecnom  súde

Účastník  uvedený  návrh  Podniku  na  uzavretie  RZ nepriiíma

8)           PLATNOSŤ.   ÚČINNOSŤ.   TRVANIE  A   MOŽNOSŤ  ZMENY  ZMLUVY,   Zmluva   nsdobúda   platnosť  a   účinnosť  dňom  ie/   podpisu   oboma  zmluvnými  stranami

Z,:ĺ:v§:,súačä:,anťkáaraa,neab:onbauznáekľ:á,:úvyDuožľt:av;ará:äoÉgdunť::epnÉr:šTťa:Hťá:::j:,;E,Z#ať,nsĺaovv,p;í:ákdyetopv::ľešesťLaž,::§#tp:;::,,:c:[uož,:bprFs::gLkýuc:apáávwn;::
predpisov   alebo   Všeobecných   podmienok,   automaticky   predíži   o   obdobie   zodpovedaiúce   skutočnému   trvaniu    prerušenia   pogkytovania   Služieb   Poclniku
(počítané  v  dňoch),  kedy  doba  viazanosti  neplynie    Pokiaľ  n[e  /e  predmetom  ieito  Zmluvy  program  Služieb  s  pravidelným  mesačným  poplatkom  v  paušálne/
vyške podra  Cemĺka,  Zmluva  zaniká  posledným  dňom  zúčtovacieho obdobia  prebiehaiúceho  v čase,  kedy  uplynie  365  (slovom  tristošest'desiatpať) dni  odo dňa,
kedy  bolo  prosiredníctvom  SIM  karty  naposledy  uskutočnené  vo!a"e,  odoslaná  SMS/MMS  spnava  alebo  dáto\n7  prenos.  Zmluvu  ie  možné  menď  n(ektorým  zo
spôsobov  uvedených  v  teito  Zmluve.  Všeobecných  podmienkach  alebo  Conníku   Zmena  programu  Služieb  uvedeného  v  tabuľke  č.  1  tejto  Zmluvy je  možná  ien
sc>   súhlasom   Podniku.   Podnik   a   Účastnik   sa   dohodli   na   určení   dôvodcw   podstatnej   zmeny   zmluvných   podmienok   tak.   že   (ieto   dôvocly   sú   obsahom   časti
Všeobecných  podmienok,  upravu)úcei  zmenu  Zmluvy

9)          SPRACÚVANIE   OS0BNÝCH   ÚOAJOV    Podnik   sa   zavazuje   spracúvať   osobné   údaie   vylučne   na   účely.   na   ktoró   boli   získane.   V   pripade   zmeny   účelu
spracovania     osobných     údaiov     si     na     túto     zmenu     vyžiada     osobitný     súhlas.     Viac     informáciĺ     o     použivani     osobných     údaiov     možno     nájsi'     na
www.telekom  §k/osobne-uda/e

io)        DIGITALIZOVANÝ  PODPIS    Podnik  ponúkol  Účastnikovi  možnosť  podpísat.  `úto  Zmluw  digitalizovaným  podpisom  prostredníctvom  techmckého  zanadenia  v
Predainom  mieste  Podmku,

(i)  Ak  Účas`ník  túto  možr!osť využil, je  táto Zmluva  uzavretá  v  pisomnei  forme  a  podpisaná  digitalizovaným  podpisom  zmluvných  strán  prostrednictvom  daného
technického zariadenia.  učas(ník v takomto  prĺpade vyhlasuje.  že  bol  pred  uzavretim Zmiuvy  Podnikom  informovaný o  podstate  digitalizovaného  podpisii,  naima
o  (om,  že  digitalizovaný  podpis  Účastníka  ie  ieho  vlastnoručným   podpisom  preneseným  na  Zmlvvu   pro§tredníctvom  technického  zariadenia  ako  jedinečný
techrHcký  záznam  vytvorený  len  pre  účely  te/to  Zmluvy  a  tvonaci  /ei  trvalú  nec>ddeliteľnú  súčasť    Učastník  vys!ovne  súhlasi  so  spracúvaním  záznamu  svoiho
digitalizovaného  podpisu  ieho  priradením  k  podpísanému  dokumentu  na  účel  uzavre`ia  a  p[nenia  Zmluvy   Tento  záznam  o  digitalizovanom  padpise  Účas(níka
r\ebude  využitý  na  žiadne  iné  účely.  a  to  ani  samosta(r\e  ani  v  spoiení  s  iným  dokumentom.  Uzavretim  Zmluvy  takýmto  spôsobom  nie  je  dotknuta  platnost.
Zmluvy,  ani iei  pĺsomná ĺorma  a takto  podpísaná Zmluva má siiu  originálu

Zároveň  Účastnik  môže   pri  padpise  teito  Zmlwy  prostredníctvom  tech"ckého  zariadenia  využiť  možnosť  pos!ania  rovnopisu  Zmluvy  do  e-mailu   určeného
Účastnikom
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Ak  Účastnik  túto  možnosť  využil  Podnik  odovzdá, Účastnikovi  ieden  rovnopis  Zmluvy  pri  jej  podpise  vo  forme  twalého  nosiča  na  e-mail  uľčony  Účastníkom  a
u.ye.dť:Íe:ľ:knoen.t:#:íeenm,:',:Š3:;#::gka:3dun:kaá:Lk3i'.iJ;oaszmT'ku.Y"::tuovunsitša:äsmaodb?,::d::,Šfeo:nm:učY3,:uudr3eankéo3:i:oshmaík-o:aáuu::áaenneénákhoei'oonTaE::g

mobilné  čislo  v  časti  identifikácie  Učastnika  teito  Zmluvy.   Učastnikovi  )e  zároveň  oprávnený  požiadat'  Podnik  pred  podpisom  Zmluvy  o  odovzdanie  iedného
rovnopisu.v  listinnei  torme,  Ak  `ú(o  možnosť  Účastnik  využije.  ie  mu  popri  rovnopise  za§lanim  do  emailu  odovzdaný  aj  rovnopis  v  listinnej  torme    lnak  Podnik
odovzdá  Učastníkovi ieden  rovnopis Zmluvy  v listimei forme  podplsaný oboma zmluvnými  stranami.

(ii) Ak  Účastník túto  možnost'  nevyužil. ie tato Zrluva  uzavretá v  pisomnei ĺorme a  podpísaná  vlastnoručným  podpisom  zmluvných  strán  zachyteriým  na Zmluvu
priamo   bez   použitia   technického   zariadenia,   Učastnik   prevzal   ocl   Podniku   /eden   rovnopis   tejto   Zmluvy   v   lis(mnei   podobe   podpisaný   obidvomi   zmluvnými
stranami.

11)       \/YHIASENIE  ZASTUPCU  ÚČASTNiKA   Vyhlasujem,  že  som  oprávnený  konať  v  mene  a  na  účet  Účastnika  na  základe  písomného  splnomocnenia  s  úradne
avereným  podpisom  Učas(níka  alebo  na  základe  zákona  alebo  na základe rozhodniitia  štátneho orgánu.

05.04.2019

tďTekkágčTt%;ášza§tuB€e,ť

-1``     ,(     _                                       _'.1
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