
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Kód  obiednávky:
Kód  Účastníka:
Kód adresáta.

Kód tlačiva.

uzavreta  podľa  zákona Č.  35i/2011  Z.z.  o  elektronických  komunikaciách  v zneni  neskoršich  predpisov  (ďalei  len  .,Zmluva.)  medzi

PODNIK

1-300989124741
1134225700
1 134225703

405

Slovak Telekom, a.s.
g:;kv::sžkkáa2č:;,8o,Io682"BBr,a,tésóav3?33!Í::;,ýáFČPc2ho:gzž3r:9gá:t%rp?ér3;LéhsoKžggg2

Bratislava 1, oddiel73893

Kód  predaicu: Retail Shop TL   5250568 Kód tlačiva:  ®05

Zastúpeny Tkáč, Tomáš

(ďalej  len "PODNIK") a

PRÁVNICKÁ OS0BA/FYZICKÁ OSOBA -PODNIKATEĽ
Obchodné  meno /Sídlopodnikania: Obec  Rudňany, Rudňany , 05323   Rudňany

Register,  Čĺslo zápisupodnikateľa:

E_mail. obec@rudnany.§k Telefón: 0534499002
Kontaktný e-mail : oboc@riidnany.sk Kontaktné  mobilnéčislo: 0908981603

lco: 00329533 DIC. IC  pre  DPH:

(ďalei  len  "Účastník")

ŠTATUTÁRNY ORGÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titul/Meno/Priezvisko. -Obec Rudňany
ulica: Súpisné   číslo: Orientačné  číslo'

Obec: PSC:

Telefón: C.OP / Pasu. -

ADRESÁT -adresa zasielania pÍsomných listin
Titul/Meno/Priezvisko: Obec F{udňany
Adresa zasielan a. Rudňany , 05323   Rudňany
Spôsob fakturác e: Papierová faktúľa zasielaná  poštou.
Císlo SMS  notifikácie:
Zúčtovacie obdobie. lvlesačne od 1.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

SIM  KARTA A   KONCOVÉ ZARIADENIE
Hlas   SIM  karta č. 8942102180025173636 Hlas   Tel.  č. 0910228329

TABUĽKA č.  1
AKCIA: ÁNo akclová ponuka                                                                                                                                                                                      Aktiväcia
Kontaktná osoba: -Obec Rudňany   Telefón.  0534499002

Adresa doručenia:  '  Rudňanv  ,  05323   Rudňanv

Služba: Mobilný Hlas D0BA VIAZANOSTl:  24 meslacov                                                                                                                          Aktivácia
Program služby: ÁNO M                                                                                                                                                                                                    Aktivácia

Zvereinenie v telef. zozname:   Žiadam o nezverejnenie
Kontrola dát v roamlngu                                                                                                                                                                                             Aktivácia
Limit kontroly dát (cena  s  DPH  v  EUR):   24,00

Rozhodcovská doložka.   Nie

Názov                                                               Platno§t' ceny                                                                               Cena s DPH                     Splatno§t'
Súčet všetkých zliav zo štandardných                                                                                                                                  120,00  EUR
poplatkov za Služby
Základ zmluvnej  pokuty -počiatočná                                                                                                                                 120,00  EUR*
suma,  ktorá bude klesat'

Na položky označené * sa neuplatňuje DPH

1)          Predmetom tejto zmluvy je
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a)          Závazok  Podniku  aktivovať  a  poskyiovať  program  Služieb  uvedený  v  tabuľke  č.1  teito  Zmluvy,  a  (o  vo  vzťahu  k  SIM  karte  uvedenei  v  úburke  s  názvom
'.SIM   karta  a  koncové  zariademe".   resp.   k  inej   SIM   karte,   ktorá  ju   bude  v   budúcnosti   nahrádzať  (ďalei   len   ..SIM   kaíta.')  s  tým,   že   Účastnik  je  povinný

zaplatiť aktivačný  pop!atok za aktivaciu  SIM  kaíty uvedený  v tabuľke č.1  teita  Zmluvy

b)          Závazok  Účastnika  (i)  riadne  a  včas  plalit`  cenu  za  znadenie  a  poskytovanie  Služieb  Podniku  podľa  zvoleného  programu  Služieb,  ktoré  sú  uvedené  v
Cenniku  pre  poskytovanie  služieb  Podniku  (ďa!ej  len  ncennik.).  platnému  ku  dňu  podpisu  tejto  Zmluvy  a  (ii)  dodržiavat  gvoie  povimosti  v  súlade  s  touto
Zmluvou,   Cemíkom,   Osobitnými   podmienkami   pre   poskytovanie  zvoleného   programu   Služieb   (ďale/  len   .Osobitné   podmienkyu),   ak  boii   pre ,zvo!ený

program  Služieb  vydané  a  Všec>becnými  podmlenkami  pre  poskytovame  verejných  služieb  (d'alei  len  „Všeobecné  podmienky.).  s  ktorymi  sa  mal  Učastnik
možnost' obaznámit` pred  podpisom tejto Zmluvy  na  intemetove)  stíánke  Podmku www telekom  sk alebo  na  predajných  miestach  Podniku.

2)          ZÚČTOVACIE  OBDOBIE.  Trvame  zúč!ovacieho obdobia je  uvedené  v tabuľke  s  názvom "Adresát -adrega zasielania  pi§omných  listín".  Pripadnú  zmenu  trvania
zúčtovaaeho obdobia  Podmk  oznámi  Učastníkovi  najmenei ieden  mesiac vopred.  Frekvencia fakturácie je jeclnomesačná

3)           MIESTO  POSKVTOVANIA  SLUŽIEB  A  CENA-Miestom  poskytovania  služieb  ie  územe  slovenskoj  republiky  podra  špecmkácie  obsiahnute/  vo  všeobecných

podmenkach.  Cena za poskytované  Služby ie  stanovená  Cenníkom  pre  prí§lušr`ý  program  Služieb aktivovaný na  základe tojto  Zmluvy.

4)          2AVÄZOK viAZANOSTI   Účastnik sa  zavazuie,  že  po  dobu  viazanosti,  ktorej  dižka ie  špecifikovaná  v taburke  č.1  a  plynie odo dňa  uzawetia  u3ito zmluvy  (ďaiej
len   .doba   viazanostr),   (i)   bude  vo   vzt.ahu   k   SIM   karte  využivať  Služby   Podniku   podľa  Zmluvy.   teda   nevykoná  žiadny   úkon,   ktorý   by  viedol   k  ukončeniu
využívania   Služby   Podniku  pred  uplynutim  doby  viazanosti,   a  (ii)  bude  riadne  a  včas  uhrádzat'  cenu  za  poskytované  Služby  (ďalej  len  nzáväzok  viazanostľ).
Porušením záväzku  viazanosti  preto ie

a)  ukonče"e  využívania  Služieb  Podmku  pred  uplynutím  doby  wazanosti  v ďôsledku  ukončenia  Zmluvy  pred  uplynutim doby  viazanosti,

b)   ukončenie  využívania   Služieb   Podniku   pred   uplynutim  doby  víazanosti  v  dôsledku   prenosu   telefónneho  čĺsla   uvedeného  v  teito  Zmluve  k  inému   podniku

pc>skytujúcemu  služby elektro"ckých  komunikáciĺ  pred  uplynutím doby  viazanosti;

c)   nezaplatenie  cÄ3ny  za   poskytnuté  Služby   lJčastnikom   počas  doby  viazanosti  do  45  dní   po  sp!atnosti,  v  dôsledku   k(orého  dô/de  k  prerušeniu  po§kytovania
Služleb  podra Všeobecných  podmienok,

(ďale/  len  '.porušenie  závazku  viazanosti").

5)           ZMLUVNÁ  POKUTA   V  dô§ledku  porušenia  závazku  viazanosú  Účastnikom.  vzmkne  Podniku  voči  Účastnĺkovi  nárok  na  zaplatenie  zmluvnej  poku,ty.  Zmluvná

pokuta.   okrem  sankčnei  a   prevenčnej  ĺunkcie,   predstavuie  aj   paušali2ovanú   náhíadu  škody   spôsobenei   Podniku  porušením  závazku  viazanosti  Učastníkom.

:':ž:eaá')zäya3:Š.n,ĺ,'r2dnaeaškkc:g#::rna,p#:sákdyz,:Juú,S:'Úvá`š'np,:á::`náav:ázk,:á'Š:š,:J.Szu#Ľv;:a:í.`'!ezno.,it'uanzáa.i:ťäTu:ozpÍ::kzokvuzv:azsá:š:í,(ä?,fonveádg:PJ:k2ľaý;|
poskytnutej  Učastníkovi  za  prevzatie  závazku  viazanosti  m  základe  teito  Zmluvy,  je  uvedená  v  tabuFke  č.  i   (clale/  len  „Základ  pre  vypočet  zmluvnei  pokuty").
Vyúčtovaná  suma  zmluvnej   pokuty   bude  vypočítanä   ku   dňu   porušenia  záväzku  viazanosti   podľa   nižšie   uvedeného  vzorca.   ktory  vyiadruje  denné  klesanie
Základu  zmluvnei  pc}kuty  počas  plynutia  doby v(azanosti  až  do  dňa  porušenia  závazku víazanosti  podĺa  tejto Zmluvy

Vyúčtovaná  suma  zmluvnei  pokuty  =  (ZákJad zmluvnej  pokuty/a3lkový  počet dnl  doby  viazanosti)  x  počet dní  zostávajúcich  do  konca doby viazanosti

Zmluvná  poku(a ie  splatná  v  lehote  uvedenej  na  faktúrer  ktorou ie  Účastníkovi  vyúčtovaná.  Uhradenim  zmluvnei  pokuty  zaniká  závazok  viazanosti.  Uhradením
zmliivnej  pokuty  nie je dotknutý  nárok  Padniku  na  náhradu  škody  presahu)úcej  vyšku  uhradenej  zmluvnej  pokuty.

6)          VEREJNÝ  TELEFÓNNy  ZOZNAM   Účastník  vereinei  telefónnej  služby  má  právo  zapísať  sa  do  vere/ného  telofónneho  zoznamu   Podmku  (ak  je  vydávaný
Podnikom)  a   informačnej   služby   Podniku   a   na  sprĺstupnenie,  svoiich   údajov  poskytova(eľom   informačných   glužieb  o  telefónnych  číslach  alebo  telefónnych
zoznamov,  a  to  v  rozsahu  (i)  telefónneho  čísla   prideleného  Učastníkovi  na  základe  Zmluvy  a  (ii)  údaiov  o  Učastníkovi  (meno,   pnezvi§ko  a  aclresa  trva!óho
pobytu  v  pripade  fyzickei  osoby  -  nepodnikateľar  obchodnó  meno  a  miesto  podnikania  fyzíckej  osoby  -  podnikateľa.  obchodné  meno  alebo  názov  a  sidlo  v

pripade  právľ\ickei  osoby).  V  pripade  osobitnej  dohody  s  Pod"kom  môžu   byť  v  zozname  a  infarmačnei  službe   Pod"ku  zvereinené  a/  ďalšie  údaje  určené
Učastníkom,  ak  sú  relevantné  na  účely  ielefónneho  zoznamu    Podmienky  zvereiňovania  údaiov  účastníkov  v  te!oíónnom  zozname  a  informačných  siužbách
Pod"ku   sú   uvedené  v   Podmenkach   spracúvania  osobných,   prevádzkových   a   lokalizačných   údaj'ov.   s  ktorymi   sa   mal   Účastník   možnosť  oboznámď   pred
podpisom teito Zmluvy  na  in(emetovei  stránke  Podmku www.(elekom  sk alebo  na  predainých  miestach  Pod"ku.

7)           NÁVRH  NA  UZAVRETIE  ROZHODCOVSKEJ  ZMLUVY   Podnik  neodvolateľne  navrhuie  účastníkovi.  ktorý  nie ie  spotrebiterom,  uzavre`ie  rozhodcovskei  zmluvy
vo  forme  rozhodcovskej  doložky  v  nas!edovnom  znení  (ďalei  hRZ")'  .Podnik  a  Účastnĺk  sa  dohodli,  že  všetky  spory,  ktoré  vzmkli,  alebo  vzmknú  v  súvislosti  s

Sä::iunyamá:|u.žvbaa.Te'h:oá:;,kau`kbuuäus:oÉ:#::t:epáesd;uú;'č:,:ozph.oddn::vaskuýčmass,:?koamz3*vzennéskóJč:3tnní:v;láa:,oácJŠc;ed!ťúa;i'äEs,ä),'J:dRnzý,ma?.Z:?Sd.=T;:;o3Poogi:
odo  dňa  iej   uzatvorenia,   Učastník   berie   na  vedomie,   že   nie  /e   povmný   priiať  predložený  návrh   na   uzavretie   RZ  a   ak  tento   návrh   nepriime.   spory   medzi
Účastnikom  a  Podmkom  vyplývajúce  z  poskytov,ania  Platobných  služieb  Podn(kom  budú  ríešiť  všeobecnó  súdy  podra  osobitných  pravnych  predpisov    Priiatím
návrhu  na  uzavretie  RZ  nie  je  dotknuté  právo  Učastníka  alebo  Podniku  predložiť  spor  týkajúci  sa  Platobných  služieb  Podniku  na  rozhodnutle  všeobecnému
súdu.  Toto  právo  však  zaniká,  ak  Podmk  alebo  Účastník  už  podal  žalobu  Í\a  RS.  pretože  po  začati  rozhodcovského  konama  nemažno  v  tej  istei  veci  konať  a
rozhodovať  na všeabecnom súde.

Účagtník  uvedený  návrh  Podmku  na  uzavretie  RZ nepnjima

8)           PLATNOSŤ,   ÚČINNOSŤ,   TRVANIE  A  MOžNOSŤ  ZMENY  ZMLUVY    Zmluva   nadc)búda  platnost'  a   účmnosť  dňom  jei   podpisu  oboma  zmlwným  slranami.
Zmluva  s,a  uzatvára  na  dobu  neurätú.  Daba  viazanos`i  uvedená  v  Tabuľke  č.1  te)to  Zmluvy  sa  v  prĺpade  prerušenia  poskytovania  Služieb  Podniku  na  zákJade
žiadosti  Učastníka  alebo  na  základe  využitia  práva   Podniku  prerušiť  alebo  obmedzit'  Učastníkovi  poskytovanie  Služieb  vyplývaiúc€ho  z  pn'slušných  pľavnych

predpisov   alebo   Všeobecných   podmienok,    automaticky   predĺži   o   obdobie   zodpovedajúce   skutočnému   trvaniu   prerušenia   poskytovania   Služieb   Podniku
(počĺtané  v  dňoch),   kedy  doba  v[azanosti  neplynie    Pokiar  nie  ie  predmetom  tejto  Zmluvy   program   Služieb   s  pravidelným   me§ačným  popiatkom  v  paušáinej
vyške podľa  Cenníka,  Zmluva zaniká  posledným  dňom zúčtovaďeho  obdobia  prebiehajúceho v čase.  kedy  uplynie  365  (slovom tnstošesťdesiatpäť)  dní odo  dňa.
kedy  bolo  prostredníctvom  SIM  karty  naposledy  uskutočnené  volanie,  odoslaná  SMS/MMS  správa  alebo  dátovy  preno9.  Zmluvu  ie  možné  menď  niektoľym  zo
spôsobov  uvedených  v  tejto  Zmluve.  Všeobecmých  pod"enkach  alebo  Cenníku.  Zmena  programu  Služieb  uvedeného  v tabuľke č   i  tejto  Zmluvy /e  možná  len
so  súhlasom   Podmku    Podmk  a   Účastník   sa   dohodli   na   určení   dôvodov  podstatnei  zmeny  zmluvných   podmienok  tak.   že  tie(o  dôvody   sú   obsahom   čas(i
Všeobecných  podmienok,  upravuiúc€j zmenu  Zmluvy

9)          SPRACÚVANIE   OSOBNÝCH   ÚDAJOV     Podnik   sa   zavazuie   spracúvať   osobné   údaie   výlučne   na   účely,   na   ktoré   boli   získane.   V   prípade   zmeny   účelu
spracovama     osobných     úda/ov     si     na     túto     zmenu     vyžiacla     osobitný     súhlas.     Viac     infomácii     o     použivanĺ     osobných     údajov     možno     nái§t`     na
wwwtelekom.sk/osobne-uda/e

io)        DiGITALIZOVANÝ  PODPIS    Podnik  ponúkol   Účas(níkovi  možnost'  podpísat'  túto  Zmluvu  digitahzovaným   podpi§om   prostredníctvom  technického  zariadema  v
Predajnom  mieste  Podniku.

(i) Ak  Účastník  túto  možrosť  \/yužil,  ie  tato  Zmluva  uzavretá  v  písomnej  forme  a  podpísaná  digitalizovaným  podp[som  zmluvných  strán  prostredníctvom  daného
technického zariadenia.  Učastník  v (akomto  prĺpade  vyhlasu/e,  že  bol  pred  uzavretím Zmlwy  Podnikom  informovaný  o  podstate  digitalizovaného  podpisu.  na/mä
o  tom,   že  digitalizovaný  podpis   Účasiníka  ie  ieno  vlastna"čným   podpisom  preneseným  na  Zmlvvu   prastredníctvom  technického  zariadenia  ako  jeclinečný

ť::|:|',:k.ývíág::mp.vdypťsour::X:epnn.paráe:i:'yk`:Jáápzsma'nu:iuadtokrJamc:Ĺ:Ltn"aa'úúčen,e:í:vej:t,::nä;|unčean%Zu:ius;;ĺkTťn::ožZ:nsaúf'a.s:,á:'.igr.avcaúť::í:.zdáp::eaT):assY%!:
nebude  využity  na  žiadne  iné  účely.  a  to  anl  samosta`ne  ani  v  spoienĺ  s  iným  dokumentom.  Uzavretim  Zmluvy  takýmto  spôsobom  nie  ie  dotknutá  platnosť
Zmluvy,  ani /ej písomná  forma  a  takto  podpí§aná Zmluva  má silu  onginálu.

Zároveň   Účastnik  môže  pri  podpise  teito  Zmluvy  prostrednictvom  techmckého  zariadenia  využiť  možnosť  poslania   rovnopisu  Zmluvy  do  e-mailu   určenéha
Účastníkom.
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Ak  Účastník  túto  možnost.  využil  Podnik  odovzdá, Účastnikovi  ieden  rovnopis  Zmluvy  pri  ioj  podpise  vo  forme  trvalého  nosiča  na  e-mail  určený  Účastníkom  a
u.ľe.dťäĺe:í:knoen.t;,ká:íeenT:',:sig:#Ľ:g#3dun:kaä:;::Í'i'äsz,T,'kuoY,ĺ:Tt:vunš:tša:ás:odb:,Ľ:dt:,Šfeó:nm:učY3,:uud=ankéo5ä';os::l:;:aäuu::ááenneenákhoei'oonmúR::g

mobilné  číslo  v  časti  identifikácie  Učastnika  te/to  Zmluvy.   Učastníkovi  ie  zároveň  oprávnený  požiadať  Podmk  pred  podpisom  Zmluvy  o  adovzdanie  /edného
rovnopisii,v  listinnoj  fome.  Ak  túto  možnosť  Účastník  využije,  ie  mu  popn  rovnopise  zaslaním  do  emailu  odovzdaný  ai  rovnopis  v  listinnei  forme    lnak  Podnik
odovzdá  Učastnĺkovi isden  rovnopis  Zmiuvy  v listinnei forme  podpísaný oboma  zmluvnými  stranami.

(ii) Ak  Účastník túto  možnosť  nevyužil,  ie  táto Zpiluva  uzavreta  v  písomnei forme  a  podpísaná  vlas(noručným  podpisom  zmluvných  strán  zachyteným  na  Zmluvu
pnamo   bsz   použitia  technického  zariade"a.   Učastník   prevzal   od   Podntku  ieden   rovnopis   teito  Zmluvy  v  listinnej   podobe   podpisaný  obidvomi  zmluvnými
stranami.

11)       VYHLASENIE  ZASTUPCU  ÚČASTNÍKA:  Vyhlasujom.  že  som  oprávnený  konat'  v  mene  a  na  účet  Účastnika  na  základe  písomného  splnomocnenia  s  úradne
overeným  podp)som  Učastnika alebo  na základe zákona  alobo  na  základe  rozhodnutia  Štátneha orgánu

05.04.2019

Slovak Telekom,''a s'``+V zasiúpenr-  ,,
Tkáč.  Tornäš
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