
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Kód  obiednávky         1-300989124741
Kód účastníka                  1134225700
Kód adresáta.                 1134225703

Kód tlačiva.                                     405

uzavreta  podra zákona Č.  351/2011  Z.z.  o  elektronických  komunikaciách  v znení  neskorších  predpisov  (ďa!ei  len  „Zmluvau)  medzľ

PODNIK

Slovak Telekom, a.s.
3:;kvi:sžkkáa2č:;,8olío682"BBr,a,tásóav3a5,;3!í:g:,ý;FČ?C2ho2g!Ž3rsegg::i%rp:čr3;Ľ:hsoKžggä2

Bratis[ava  1,  oddiel73893

Kód  predaicu: Retail Shop TL   5250568 Kód tlačiva: 405

Zastúpený: Tkáč, Tomáš

(ďalej  len  "PODNIK")  a

PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA -PODNIKATEĽ
Obchodné meno /Sĺdlopodnikanĺa. Obec  Rudňany, Rudňany , 05323   Rudňany

Register,  Číslo zápisupodnikateľa:

E-majl: obec@.rudnany.sk Telefón. 0534499002
Kontaktný e-mail: obec@rudriaľiy,sk Kontaktné  mobHnéČĺslo: 0908981603

ICO. 00329533 DIC. lc  pre  DPH:

(ďalej  len "Účastník'')

šTATUTÁRNY 0RGÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titul/Meno/Priezvisko: -Obec Rudňany
Ullca. Súpisné   Číslo: Orientačné Číslo.
Obec. PSC:

Telefón: C.OP / Pasu.

ADRESAT - adresa zasielania pÍsomných listín
Tl tul/Meno/Priezvisko: Obec Rudňany
Adresa zasielan a. Riidňany  , 05323   Rudňany
Spôsob fakturác e: Papierová faktúra zasielaná  poštoii.
C slo  SMS  notifikácie:
Zúčtovacie obdobie: Mesačne od  1.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

SIM  KARTA A   KONCOVÉ ZARIADENIE
Hlas   SIM  karta  Č. 8942102180025173651 H'as   Tel_  č_ 0910228327

TABUĽKA č.1
AKCIA: ÁNo akciová ponuka                                                                                                                                                                                    Aktivácja
Kontaktná osoba. -Obec Rudňany  Telefón:  0534499002

Adresa doručenia.  :  Rudňany  .  05323   Rudňany

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

Názov                                                             Platnosť cony                                                                             Cena s DPH                    Splatnosť
Súčet všetkých zliav zo štandardných                                                                                                                                 48,00  EUR
poplatkov za Služby
Základ zmluvnei  pokuty -počiatočná                                                                                                                                48,00  EUR*
suma,  ktorá bude klesat'

Na položky označené * sa neuplatňuje DPH

1)          Predmetom  teito zmluvy ie
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a)          Záväzok  Podniku  aktivavať  a  posky(ovať  pragram  Služteb  uvedený  v  tabuľke  č.1  teito  Zmluvy.  a  to  vo  vzťahu  k  SIM  karte  uvedenei  vtabuľke  g  názvom
•.SIM   karta   a  koncové  zariadenie",   resp.   k  inej  SIM   kaľte.   ktorá  iu   bude  v   budúcnosti   nahrádzať  (ďalej   len   "SIM   karta")  s  tym,   že   Účastnik  je  povinný

zaplatiť ak(ivačný  poplaiok za aktiváciu  SIM  kany uvedený  v taburke č.1  teito  Zmlwy

b)          Záväzok  Účastníka  (i)  riadne  a  včas  platit`  cenu  za  znadenie  a  poskytovanie  Služieb  Podniku  podľa  zvoleného  programu  Služieb.  ktoré  sú  uvedené  v
Cenniku  pre  poskytovanie  služieb  Podniku  (ďalei  len  „CenníkH),  platnému  ku  dňu  podpisu  tejto  Zmluvy  a  (ii)  dodržiava``  svoie  povimosti  v  Súiade  s  touto
Zmluvou.   Cenníkom.   Osobitnými   podmienkami   pre   poskytova"e   zvoleného   programu   Služieb   (d'alej   lon   nosobitné   podmienkyu).   ak   boli   pre ,zvo!ený

program  Služieb  vydané  a  Všeobecnými  pad"enkami  pre  poskytovanie  vere/ných  služieb  (d'alei  len  .Všeobecné  podmienkyH),  s  ktorymi  sa  mai  Učastnik
možnosť oboznámit` pred  podpisom teito Zmluvy  Í`a  intemetovej  stránke  Podmku www.telekom.sk alebo  na  predajných  miestach  Podmku.

2)          ZÚČTOVACIE  OBDOBIE   Trvanie  zúč!ovacieho  obdobia /e  uvedené  v tabuľke  s  názvom  "Adresát -adresa zasie!ania  pisomných  listín".  Pn.padnú  zmenu  trvania
zúčtovacieho  obdobia  Podmk  oznámi  Učastnikovi  najmenej jeden  mesiac vopred.  Frekvencia fakturácie je jednomesačná.

3)           MIESTO  POSKyTOVANIA  SLUŽIEB  A  CENA   Miestom  poskytovania  Služieb  ie  územie  Slovenskej  republiky  podľa  Špecmkácie  obsiahnutei  vo  Všeobecných

podmienkach   Cena za  poskytované  Služby je  stanovená Cennikom  pre  prislušný  program  Služieb aktjvovaný  na  základo tejta  Zmluvy.

4)          ZAVÄZOK VIAZANOSTI   Účastnik sa zavazuje.  že  po  dobu  viazanosti,  ktorei  dižka /e špecmkovaná  v tabuľke  č.1  a  plynie  odo dňa  uzavretia  teito  zmluvy  (ďaiei
len   .doba   viazanos`ľ),   (i)   bude   vo   vzťahu   k   SIM   karte   využívat'   Služby   Podniku   podľa   Zmluvy.   teda   novykoná   žiadny   úkon,   ktory   by   viedol   k   ukonče"u
využivania  Služby  Podniku  pred  uplynutím  doby  viazanosti,  a  (u)  bude  nadne  a  včas  uhrádzať  conu  za  poskytované  Služby  (ďalej  len  nzávazok  viazanosti.)
Porušením závazku  viazanosti  preto ie

a)  ukončeme využivania  Služieb  Podniku  pred  uplynutím  doby  viazano§ti v dôsledku  ukončenia Zmluvy  pred  uplynutím doby viszanosti:

b)  ukončenie  využívania   Služieb   Podniku   pred   uplynutím   doby  viazanosti  v  dôsledku   prenosu   telefónneho  čĺsla   uvedeného  v  tejto  Zmluve  k  inému   podniku

poskytujúcemu  služby  elektronických  komumkácií  pred  uplyí`utim  doby viazanos(i.

c)  nezaplateníe  ceny  za  poskytnuté  Služby  Účastnĺkom  počas  doby  viazanos(i  do  45  dní  po  splatnos(i,  v  dôsledku  ktorého  dôide  k  prerušeniu  posky(ovama
Služieb  podľa  Všeobecných  podmienok,

(ďalei  len "porušenie závazku  viazanostľ).

5)          ZMLUVNÁ  POKUTA   V  dôsledku  porušenia  závazku  viazanosti  Účastníkom,  vznikne  Podniku  voči  Účastnikovi  nárok  na  zaplatenie  zmluvnei  poku,ty.  Zmluvná

pokuta,   okrem   sankčnej  a  prever\čnei  (unkcie,   predstavuie  aj  paušalizovanú   náhradu   škody   spôsobene/   Podniku   porušením  závazku   wazar\osti   Učastníkom
Paušalizovaná   náhrada   škody   podra  predchádzajúcej ,vety   pozo§táva  z  celkovei   §umy  zľavy   (i)  zo   štandardných   popla(kov  za   Služby   (vrátane  dopinkových
služieb)  a/al?bo  (ij)  z  neakciovej  ceny  KZ  po§kytnutei  Učastníkc>vi  na  základe  teito  Zmluvy,  ako  benetitu  za  prevzatie  záväzku  viazanosti.  Celková  suma  2ľavy.

poskytnutei  Učastníkovi  za  prevzatie  záväzku  viazanosti  na  základe  tejto  Zmluvy,  ie  uvedená  v  tabuľke  č.  1   (d.alej  len  ZákJad  pre  vypočet  zmlwne/  pokuty.)
Vyúčtovaná   suma  zmluvnei   pokuty  bude  vypočitaná   ku  dňu   porušenia  závazku  viazanosti  podTa  nižšie   uvedeného  vzorca,   ktoú  vyjadru/e  dennó   klesame
Zäkladu zmluvne/  pokuty  počas  plynutia doby  viazanosti  až do dňa  porušenia záväzku  viazanosti  podľa (eito Zmluvy

Vyúčtovaná  suma zmluvnei  pokuty =  (Základ  zmluvne/  pokuty/celkovy  pc)čet dní  doby viazanosti) x počet dnĺ zostávaiúcich  do  konca  doby viazanost)

Zmluvná  pokuta je  spla(ná  v  lehote  uvedenei  na  fak(úre.  ktorou  je  Účastnikovi  vyúčtovaná   Uhradenĺm  zmluvr`ej  pokuty  zaniká  závazok viazanosti.  Uhradením
zmluvnej  pokuty  nie je  dotknutý  nárok  Podniku  na  náhradu škody  presahuiúcei  výšku  uhradene/ zmluvnej  pokuty

6)          VEREJNÝ   TELEFÓNNV  ZOZNAM.   Účastnĺk  vereinei  telefómei   služby   má   právo  zapi§at'  9a  do  vereiného  teletónneho  zoznamu   Podniku  (ak  ie  vydávaný
Podnikom)  a   informačne/   služby   Pod"ku   a  na   spristupnenie,  svo/ich   údaiov  poskytovateJom   informačných   služieb  o  telofónnych   číslach   alebo  teletónnych
zoznamov.  a  to  v  roz§ahu  (i)  telefónneho  čísla  prideleného  Učastníkovi  na  základe  Zmluvy  a  (n)  údaiov  o  Uča§tníkovi  (meno,   pnezwsko  a  adresa  trvalého
pobytu  v  prĺpade  fyz\cke/  osoby  -  nepodmkatera,   obchodné  meno  a  miesto  podnikania  fyzickej  osoby  -  podnikateľa,  obchodné  meno  alebo  názov  a  sídlo  v

pripade  pravnicke/  osoby).  V  prípade  osobitnej  dohody  s  Podnikom   môžu  byť  v  zozname  a  inĺormačnej  službe   Podniku  zverejnené  aj  ďalšie  údaie  určené
Učastníkam,  ak  §ú  relevantné  na  účely  telefónneho  zoznamu.   Podmienky  zverejňovania  údajov  účastníkov  v  teleĺónnom  zozname  a  informačných  službách
Podniku   sú   uvedené  v  Podmienkach   spracúvania  osobných,   prevádzkových   a  lokalizačných   údaiov,   s   ktorymi   sa   mal   Učastník  možnosť  oboznám#  pred

podpisom tei`o Zmluvy  na  internetovei  stránke  Podmku www.telekom.sk alebo  na  preda/ných  miestach  Podniku.

7)           NÁVRH  NA  UZAVRETIE  ROZHO0COVSKEJ  ZMLUVY-Podnik  neodvolateľne  navrhuie  účastníkovi,  ktory  nie je  spotrebiterom.  uzavretie  rozhodcovskei  zmlwy
vo  forme  rozhodcovskej  doložky  v  nasledovnom  znenĺ  (ďalej  rRZ.)    .Podruk  a  Úča3tnik  Sa  dohodli.  že  všetky  spory,   ktoré  vzmkli,  alebo  vzniknú  v  Súvislosti  s

§ä::?unámŔ:|uožvbaacTe'h:opd:;,k.udkbuuäu;roRZ:ž#::t:epŔesdjuú:':?r:ozph.oddn::vaskuýčmass,::koamz:toavzennésk;Jčg:'nní:V:Jáa;:CJ3c:ed!ťúa;:';:s,:),t':dRnž,mar,o.ZE?sd.=T;ad;o3Pooái:
odo   dňa  iej   uzatvorenia.   Učastník   berie   na  vedomie,   že   nie  ie   povinný   prijať   predložený   návrh   na   uzavretie   RZ  a   ak  tento   návrh   nepri/me,   spory   medzi
Účastníkom  a  Podnľkom  vyplývaiúce  z  poskytov,ania  Platobných  služieb  Pod"kom  budú  riešiť  všeobecné  súdy  podľa  o§obitných  pravnych  predpisov.   Prijatim
návrhu  na  uzavretie  RZ  nie  je  do(knuté  právo  U.častníka  alebo  Podniku  predložit'  spor  týkajúci  sa  Platobných  služieb  Podniku  na  rozhodnutie  všeobecnému
súdu.  Toto  právo  však  zamká,  ak  Pod"k  alebo  Učastník  už  podal  žalobu  na  RS,  pretože  po  začaiĺ  rozhodcovského  konanta  nemožno  v  tej  istej  veci  konať  a
rozhodovať  na  všeobecnom §úde

Účastnik  uvedený  návrh  Podniku  na  uzavretie  RZ Íieprijima

8)           PLATNOSŤ,   ÚČINNOSŤ,   TRVANIE   A   MOŽNOSŤ  ZMENY  ZMLUVY    Zmluva   nadobúda   platnosl`  a   účlnnosť  dňom  jej   podpisu   oboma  zmlwnými   slranami.
Zmluva  s,a  uzatvára  na  dobu  neurčitú,  Doba  viazano§ti  uvedená  v  Taburke  č  1  te)to  Zmluvy  sa  v  pripade  prerušenia  poskytovania  Služieb  Podniku  na  základe
žiadosti  Učastr\ĺka  alebo  na  základe  využitia  práva   Podniku  prerušiť  alebo  obmedzí`'  Učastníkovi   poskytovanie  Služieb  vyp!ývaiúceho  z  prislušných  právnych

predp[sov   alebo   Všeobecných   podmienokr   automaticky   predĺži   o   obdobie   zodpoveda/úce   skutočnému   trvamu   prerušenia   pogkytovania   Služieb   Podniku
(počítané  v  dňoch),   kedy  doba   wazanosti   neplyme.   Pokiaľ  nie  ie  predme`om  tejto  Zmluvy   program   Služieb  s  pravidelným   mesačným   poplatkom  v  paušálnej
výške  podľa  Cennika,  Zmluva  zaniká  posledným  dňom  zúčtovacieho  obdobia  prebiehajúceho v čase,  kedy  uplynie  365  (slavom tristošesťdssiatpať)  dní  odo dňa.
kedy  bolo  prostrednictvom  SIM  karty  naposledy  uskutočnené  volanie.  odoslaná  SMS/MMS  správa  alebo  dátový  prenos.  Zmluvu  ie  možné  menľ  mektorym  zo
spósobov  uvedených  v tejto  ZmlLiv9,  Všeobecných  podmienkach  alebo  Cenniku   Zmena  progľamu  Služieb  uvedeného  v  tabuľke  č   i  tejto  Zmluvy jo  možná  len
so  súhlasom   Podniku    Podnik  a   Učastník   sa   clohodli   na   určeni   dôvodov   podstatnei   zmeny   zmluvných   podmienok  tak.   že  (ieto   dôvody   sú  obsahom   časti
Všeobecných  podmienok,  upravuiúcei zmenu Zmluvy

9)           SPRACÚVANIE   OSC)BNÝCH   ÚDAJOV    Podnik   sa   zavazuje   spracúvať   osobné   údaie   vylučne   na   účely.   na   ktoré   boli   získane    V   pripade   zmeny   účelu
spracovama     osobných     úda/ov     si     na     túto     zmenu     vyžiada     osobitný     §úhlas      Viac     informácií     o     používani     osobných     údajov     možno     nájst'     na
www.telekom.sk/osobne-udaie`

io)        DIGITALIZOVANÝ  PODPIS-Podnik  ponúkol  Účaswkovi  možnosť  podpísať  túto  Zmluvu  digitalizovaným  podpisom  prostredníctvom  technického  zanadenia  v
Predajnom  mieste  Podniku.

t:).::,gkčéahs:níá;ä'doeT:Íťisaťs#Í:žJ',táekáa::.zpTi':ááeuaahv,raost:,:,pžišob:,n::ef3Tz:va,ep,::p2sma,::ydg:'ä:fko.v#o,pmoodvpá:;mo;:|š::ttcä,;gaá,rz:ť::::án;:ť;,Tu?::#3

:eé:T;kžýezdá,gĽ{:Ľzo;:vnoyrepnoýdLä:grčea:,čn:Íya,,e:`;ež:,:,;st:o;uočrraýcTjeqo#:Te%rdedne::t§ľnýúms:äzťT,úšäsť;:kst;;g,:,vän:orú;;acsíná:kš::::;:andjemn,:á2:ä+eud;nveo::Š
digitalizovaného  podpisu  ieho  priradenim  k  podpisanému  dokumentu  na  účel  uzavretla  a  plnen.a  Zmluvy.  Tenta  záznam  o  digi(alizovanom  podpi§o  Učastníka
r\ebude  využitý  na  žiadne  iné  účely,  a  to  ani  samostatne  ani  v  spcyiení  s  iným  dokumentom.  Uzavretím  Zmluvy  takýmto  §pôsobom  nie  ie  dotknuta  platnost'
Zmlwy,  ani jei  pĺsomná forma  a takto  podpísaná  Zmluva  má  silu  origmálu.

Zároveň   Úča§tník  môže  pri   podpise  tejto  Zmluvy   prostrednícwam  technického  zanadenia  využiť  možnost'  poslania   rovnopisu  Zmluvy  do  e-manu  uľčoného
Účastníkom.
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Ak  Účastník  túto  možnosť  využil  Podnik  odovzdá  Účastníkovi  ieden  rovnopi§  Zmluvy  pri  iei  podpise  vo  forme  trvalého  nosiča  na  e-mail  určený  Účastníkom  a
ueye.dť:Íe:í:knoen.t;íä:íeenT:',:Š::äii:nká'áá;3dun#ä::::ĺtôJäsz,T,'ku.Y":Ttuovunši`ša:ásma.d,:,::dt:,Šfeó:nm:učv,3':uud,:eankeoE#os?:í:::aäuu:5äaenneén:khoeä'oonmúR:g

mobilné  čislo  v  častj  ideiitifikáci6  Účastníka  tejto  Zmluvy.   Učastníkovi  ie  zároveň  opravnený  požiadať  Podnik  pred  podpisom  Zmlwy  o  odovzdanie  iedného
rovnopisu,v  listimej  ĺorme.  Ak  túto  možnosť  Účastnik  využiie.  ie  mu  popri  rovnopise  zaslanim  do  emailu  odovzdaný  ai  rovnopis  v  lis(innei  forme   lnak  Podnik
odo\/zdá  Učastnikovi jeden  rovnopis Zmlwy v l)stinnei ĺome  podpisaný  oboma zmluvnými stranami

(ii) Ak  Účastník túto  možnost'  nevyužil. ie  tato Zrluva  uzavre(á v  pisomnei forme a  podpisaná  v!astnoručným  podpisom  zmluvných  strán  zachyteným  na Zmluvu
pnamo   bez   použitia   technickéha   zariader\ia,   učastník   prevzal   ocl   Podniku   jeden   rovnopis   tejto   Zmluvy   v   listinnei   podobe   podpisaný   obicivomi   zmluvnými
st,anami.

11)       VYHIASENIE  ZASTUPCU  ÚČASTNiKA   Vyhlasuiem,  že  som  oprávnený  konať  v  mene  a  na  účet  Účastníka  na  základe  písomného  splnomocnenia  s  úradne
overeným  podpisom  Účastnika alebo  na  základe  zákona  alebo  na zák!ade rozhodnutia  š(atneho  orgánii.

05.04.2019

SlovakTeFkRá*i?ď:.á:Zastúpe?.Í`A
'`` \\

i-ÚF*Jri-tiibzjĽLiL-j-Jki
Obec Rudňany
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