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

Kód  tlačiva:                                     405

uzavretá  podJa zákona  č.  35i/2011  Z z   o elektronických  komunikációch  v znení  neskorších  predpisov  (d.alei  len  „Zmluva")  medzi

PODNIK

Slovak Telekom, a.s.
3:jkvi:6žkkáa2č?:,8o,Zo682,,BBr,a,t6sóav3a§,;ágí:3;,ýáFČP%3gzž3r:9gá:i%rp::r3;LéhsoKž3gg2

Bratislava 1, oddiel73893

Kód  predaicu' Retail Shop TL   5250568 Kód tlačiva: 405

Zastúpeny. Tkáč, Tomáš

(ďalej  len "PODNIK")  a

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

Register,  číslo zápisupodnikateľa:

E-mail: obec@rudnany.sk Telefón: 0534499002
Kontaktný e-mail: oboc@ľiidnany.sk Kontaktné  mobilnéčíslo. 0908981603

ICO: 00329533 DIC. lc  pre  DPH:

(ďalej  len  "Účastník")

ŠTATUTÁRNY 0RGÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OS0BA
Titul/Meno/Priezvisko: -Obec Rudňany
ullca. Súpisné    Čĺslo. Orientačné  číslo:

Obec: PSC:

Telefón: C_OP / Pasu. -

ADRESAT -adresa zasielania pÍsomných listin
Ti tul/Meno/Priezvisko: Obec Rudňany
Adresa zasielan a: Riidňany , 05323   Rudňany
SpÔsob fakturác e: PaDíerová faktúra zasielaná  Doštoii.
C slo  SMS  notifikácie.
Zúčtovacie obdobie: Mesačne od  1.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

SIM  KARTA A   KONCOVÉ ZARIADENIE
Hlas   SIM  kafta  č. 8942102180025173644 Hlas   Tel.  č. 0910228328

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

Adresa doručenia:  :  Rudňany ,  05323   Rudňany
Služba:  Mobilný Hlas DOBA VIAZANOSTl:  24 mesiacov                                                                                                                             Aktivácja
Progľam služby:  ÁNO  IVI                                                                                                                                                                                                                Aktivácia

Zverejnenie v telef. zozname:   Žiadam o nezverejnenie
Rozhodcovská doložka:   Nie

Kontrola dát v roamingu                                                                                                                                                                                                Aktivácia

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

Názov                                                              Platnost. ceny                                                                              Cena § DPH                     Splatnost'
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)          Predmstom tojto zmluvy jo
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a)          Závazok  podniku  aktivovať  a  poskytovať  program  služieb  uvedený  v  taburke  č.1  tejto  zmluvy.  a  to  vo  vzťahu  k  sIM  kar{e  uvedenoj  vtaburke  s  názvom
"SIM   karta  a  koncové  zariadenie".   resp.   k  inej  SIM   karte,   ktorá  ju   biide  v  budúcno§ti  nahrádzať  (ďalej   len   "SIM   karta..)  s  tym,   že   Účastnik  je  povinný

zaplatiť aktivačný  poplatok za aktiváciu  SIM  karty uvedený v taburke Č.1  (o/to  Zmluvy.

b)          Závazok  Účastníka  (i)  riadne  a  včas  pla(it'  cenu  za  zriader)ie  a  poskytovanie  Služieb  Podniku  podra  zvolenéha  programu  Služieb,  ktoré  sú  uvedené  v
Cenníku  pre  poskytovanie  služieb  Podniku  (ďa!ej  len  „Cenník.),  platnému  ku  clňu  podpisu  tejto  Zmluvy  a  (ii)  dodržiavať  svoie  povinnosti  v  gúlade  s  touto
Zmluvou,   Cenníkom,   Osobi`nými   podmienkami   pre   poskytovanie   zvoleného   programu   Služieb   (ďalej   len   .Osobitné   podmenky..),   ak   boli   pre ,zvolený

program  Služieb  vydané  a  Všeobecnými  pod"enkami  pre  poskytovanle  verejných  služieb  (ďalei  len  „Všeobecné  podmionky-),  §  ktoúmi  sa  mal  Učastnlk
možnost' oboznámiť pred  podpisom te/to Zmluvy  na  intemetovej  stránke  Podniku ww\^/ telekom.sk alebo  na  predainých  miestach  Podniku.

2)          ZÚČTOVACIE  OBDOBIE   Tľvanie  zúč!ovacieho  obdobia je  uvedehé  v (abuľke  s  názvom..Adre3át -adre3a  zasielanja  pisomných  listin..   Prípadnú zmenu trvanla
zúčtovaďeho  obdobia  Podnik  oznámi  Učastnĺkovi  naimene/ ieden  mesiac vopred.  Frekvencia  fakturácie je iednomesačná.

3)           MIESTO  POSKVTOVANIA  SLUŽIEB  A  CENA-Mestom  poskytovania  služieb  ie  územie  slovenskei  republiky  podľa  špecffikácie  obsiahnutej  vo  všeobecných

podmienkach   Cena za  poskytované  Služby /e stanovená  Cenníkom  pre  príslušný  program  Služieb  aktivovaný  na základe (eito Zmluvy.

4)          ZAVAZOK VIAZANOSTI   Účastnik  sa  zaväzuie.  že  po  dob"azanosti,  ktore/  dížka ie  špecmkovaná  v tabuľke  č.1  a  plynie  odo  dňa  uzavretia  tejto zmluvy  (ďalej
len   ndaba   viazanos(ľ).   (i)   bude   vo   vzt'ahu   k   SIM   karte   využlvať   Služby   Podniku   podľa   Zmluvy.   teda   nevykoná   žiadny   úkon,   ktoú   by   viedol   k   ukončeniu
využivama  Služby  Podniku  pred  uplynutim  doby  viazanost].  a  (u)  bude  riadne  a  včas  uhrádzať  cenu  za  poskytované  Služby  (d'ale/  len  .závazok  viazanosti").
Porušenim  závazku viazanostl  preto ie

a)  ukončenie využivania  Služieb  Podniku  precl  uplyr`utím  doby viazanosti  v dôsledku  ukončema Zmluvy  pred  uplynulim  doby  viazanosti,

b)  ukončeme  využívama  Služieb  Podniku  pred   uply"tim  doby  viazanosli  v  dôsledku  prenosu  teleĺónneho  čísla  uvedeného  v  teito  Zmluve  k  inému  podniku

poskytuiúcemu  služby  elektronických  komunikáai  pred  uplynutim  doby  viazanosti,

c)  nezaplateme  ceny  za  poskytnuté  Služby  Účastnĺkom  počas  doby  viazanosti  do  45  dní  po  splatnosti,  v  dôsledku  ktorého  dô/de  k  prerušeniu  poskytovania
Služieb  podra Všeobecr\ých  podmenokr

(ďalei  ien  '.porušenie  záväzku  viazanostľ.)

ZMLUVNÁ  POKU"  V  dôsledku  porušen(a  závazku  viazanosti  Účastníkomr  vznikne  Podmku  voči  Účastnĺkovi  nárok  na  zaplatenie  zmluvnej  pokuv   Zmluvná

pokuta.  okrem  sankčnei  a  prevenčnej  tunkcie.   predstavuie  ai   paušalizovanú   náhrsdu   škody  spôsobenej   Podniku   porušením  závazku  viazanosti  Učas`níkom.
Paušalizovaná  náhrada  škody  podra  píedchádzaiúcej ,vety  pozostáva  z  celkovej  sumy  zravy  (i)  zo  štandardných  poplatkov  za  Služby  (vrátane  doplnkovych
služieb)  a/alebo  (ii)  z  neakciovej  ceny  KZ  poskytnutei  Učastnikovi  na  základe  tejto  Zmlwy,  ako  benefitu  za  prevzatie  závazku  viazanosti   Celková  suma  zľavy,

poskytnutej  Učastnikow  za  prevzatie  záväzku  wazanosti  na  základe  {eito  Zmluvy,  ie  uvedená  v  taburke  č.  1   (ďalej  len  .Základ  pre  vypočet zmluvne/  pokuty.)
Vyúčtovaná   suma  zmluvnei   pokuty  bude  vypočitaná   ku  dňu   porušenia  záväzku  viazanosti   podľa  nižšie   uvedeného  vzorcE,   ktory  vyiadruie  denné   kiesanie
Základu zmluvnej  pokuty  pačag  plynutia doby  viazanosti  až do dňa  porušenia závazku  viazanosti  podľa te/to Zmluvy'

Vyúčtovaná  suma zmlwnei  pokuty  =  (Základ  zmluvnej  pokuty/celkovy  počet dní  doby viazanosti) x poče` dní zostáva/úcich do  konca doby viazanosti

Zmluvná  pokuta je  §pla(ná  v lehote  uvedenei  na  ĺaktúre,  ktorou je  Účastnĺkovi  vyúčtovaná.  Uhradenim  zmluvnej  pokuty  zaniká  záväzok  viazano§ti.  Uhradením
zmluvnei  pokuty  nie /e  do(knutý  nárok  Podmku  na  náhradu  škody presahuiúce/  výšku  uhradene/ zmluvnej  pokuty.

VEREJNÝ   TELEFÓNNV  ZOZNAM    Účastnik  verejnei  telefónnei   §lužby  má   právo  zapísať  sa  do  verejného  teleĺónneho  zoznamu   Podniku   (ak  je  vydávaný
Podnikom)   a  hformačnei   služby   Podniku   a   na   sprístupnenie,  svojich   údajov   poskytovaterom   informačných   ilužieb   o  telefónnych  číslach  alebo  telefónnych
zoznamov,  a  to  v  rozsahu  (ĺ)  telefónneho  čísla  pndeleného  Učastnikovi  na  základe  Zmluvy  a  (u)  údajov  o  Učastníkovi  (meno,   priezvisko  a  adresa  trvalého

pobytu  v  pripade  fyzickej  osoby  -  nepodnikatera.  obchodné  meno  a  miesto  podnikama  fyzicke/  osoby  -  podmkateľa.  obchodné  meno  alebo  názov  a  sídlo  v

prípacle  právnickej  o§oby).  V  píipade  o§Ób/tnei  dohody  s  Podnikom  môžu   byť  v  zozname  a  infarmačnei  službe   Podniku  zverejnené  a)  ďalšie  údaje  určené
Učastníkom.  ak  sú  re!evantnó  na  účely  (e!efónnehcy  zoznamu.   Podmienky  zvereiňovania  údaiov  účastnikov  v  teleíónnom  zozname  a  informačných  službách
Podniku   sú   uvedené   v   Podmienkach   spracúvania   osabných,   prevádzkových   a   lokalizačných   údajov,   s   ktoľymi   sa   mal   Učastnĺk   možnosť  oboznámff  pred

podpisom teito Zmluvy  na  internetove/  stránke  Podniku  www.ielekom.9k aiebo  na  predainých  miestach  Pod"ku.

7)           NÁVRH  NA  UZAVRETIE  ROZHODCOVSKEJ  ZMLUVV  podnik  neodvolateľne  n,avrhuie  účastníkovi,  ktorý  nie ie  spotrebiterom,  uzavretie  rozhodcovskej  zmluvy
vo  fome  rozhodcovskei  doložky  v  r)asledovnom  znení  (ďslei  ..RZ.').  .Podnik  a  Učas(ník  sa  dohodli,  že  všetky  spory,  ktoré  vznikli,  alebo  vzniknú  v  súvislostj  s

g::::iunyamá:|u.žvbaa.Te'h:o#;,kaudkbuuäu;raÉ:á#::t:epŔesd;uúd'Š?,:oih.oddn::vaskuýčmags,ä?koamzg%Vzenné§kóJčab:,nní:V:'áa;:ácJác:ed!ťúa;:ťJäEs,:),,J.edRnžTa#9d.=T;ad;o3P.ogľ:
gdo   dňa  iej   uzatvorenia.   Učastník   berie   na  vedomie,   že   nie  /e   povmný   prijať  predložený  návrh   na   uzavretie   RZ   a   ak  tento   návrh   neprijme,   spory   medzi
Učastnikom  a  Podnikom  vyplývaiúce  z  poskytov,ania  Platobných  služieb  Podnikom  budú  riešiť  všeobecné  súdy  podľa  osobjtných  právnych  predpisov.  Pnjatím
návrhu  na  uzavrette  RZ  me  ie  dotknuté  právo  U,častnika  alebo  Podniku  predložiť  spor  týkajúci  sa  Platobných  služieb  Podniku  na  rozhodnutie  všeobecnému
súdu.  Toto  právo  však  zaniká,  ak  Pod"k  alebo  Učastník  už  podal  žalobu  na  RS,  pretože  po  začatí  rozhodcovského  konania  nemožno  v  tej  istei  veci  konať  a
rozhodovať na  všeobecnom  súde

Účastnik  uvedený  návrh  Podn[ku  na  uzavretie  RZ nepriiíma.

8)           PLATNOSŤ,   ÚČINNOSŤ,   TF{VANIE  A   MOŽNOSŤ  ZMENY  ZMLUVY    Zmluva   nadobúda   platnost`  a   účinnost.  dňom  jei   podpisu   obom  zmlwnými   stranami.
Zmluva  s,a  uzatvára  na  dobu  neurčitú.  Doba  vjazanosti  uvedená  v  Taburke  č  1  tejto  Zmluvy  sa  v  prĺpade  prerušenia  poskytovania  Služíeb  Podniku  na  základe
žiadosti   Učastnĺka  alebo  na  základe  využitia  práva   Podniku   pÍ.erušiť  alebo  obmedzit'  Učastnikovi  pogkytovanie  Služieb  vyplývajúceho  z  príslušných  pravnych

predpisov   alebo   Všeobecných    podmiencik,    automaticky   predlži   o   obdobje   zodpovedajúce   skutočnému   trvaniu   prerušenia   poskytovania   Služieb   Pod"ku
(počĺtané  v  dňoch),   kedy  doba  viazanosti   neplynie.   Pokiaľ  me  je  predmetom  tejto  Zmluvy  program   Služieb  s  pravidelným  mesačným  poplatkom  v  paušáinei
vyške  podľa  Cemíka,  Zmluva zaniká  posledným  dňom  zúčtovacieho obdobia  prebiehaiúceho v čase,  kedy  uplyme  365  (slovom  tristošesťdesíatpať) dni  odo dňa.
kedy  bolo  pro§tredníctvom  SIM  kafty  naposledy  u§kutočnené  vola"e,  odoslaná  SMS/MMS  správa  alebo  dá(ovy  prenos.  Zmluvu  ie  možné  meniť  niektorym  zo
spôsobov  uvedených  v  (e/to  Zmluve,  Všeobecných  podmienkach  alebo  Cennĺku   Zmena  programu  Služieb  uvedeného  v  tabuľke  č`  1  tejto Zmluvy ie  možná  leri
so   súhlasom   Podniku.   Podnik   a   Účastnlk  sa  dohodli   na   určení   dôvodov  podstatnej   zmeny  zmluvných   podmienok  tak,   že  tieto   dôvody   sú  obsahom   časti
Všeobecných  podmienok.  upravuj.úcei  zmenu  Zm!uvy

9)          SPRACIJVANIE   OSOBNÝCH    ÚDAJOV    Podnik   sa   zavazuje   spracúvať   osobné   údaie   vylučne   na   účely,   na   ktoré   boli   zĺskane.   V   prípade   zmeriy   účelu
spracovania     osobných     úda/ov     si     na     túto     zmenu     vyžiada     osobitný     súhlas      Viac     informácií     o     používaní     osobných     úda/ov     možno     nájst`     na
ww\^ĺ,telekom.9k/osobn®udaje.

io)        olGITALIZOVANÝ   PODPIS:   Podnik  ponúkol   Účaswkovi  možno§t`  podpísat`  tú`o  Zmluvu  dľgitalizovaným  podpisom   prostrednictvom  technického  zariadema  v
Predajnom  mieste  Podr`iku.

(i) Ak  Účastnik  túto  možiosť  využil,  ie  táto  Zmluva  uzavretá  v  písomne/  fomie  a  podpĺsaná  d[gitalizovaným  podpisom  zmluvných  strán  prostredníctvom  daného
technického zariadenia.  Učastnik v takomto  prípade  vyhlasuie,  že  bol  pred  uzavretim  Zmluvy  Podnikom  informovaný  o  podstate digltalizovaného  podpi§u.  najma

:e::T;kž,ezá'žť:Ľz:Ýivn.ý,.pno,dLJ:gréeaitčn:Í,a,čjt;ež:':';,st:ow".črray.T,e?o,dwpái:Te:rdedne::3ľnýúms::a:,m'3šäs?.r:kstv?g':ĺvan:oFú;:acs|n;:k€::Š:;áandíemm:á2:ateud:nve.i:Š
digitalizovaného  podpisu  ieho  pnradením  k  podpísanému  dokumentu  na  účel  uzavretia  a  plnenia  Zmluvy.  Tento  záznam  o  digitalizovanom  podpise  Učastníka
nebude  využitý  na  žiadne  iné  účely,   a  to  ani  samostatne  ani  v  spoiení  g  iným  dakumentom.  Uzavretím  Zmluvy  takýmto  spôsobom  nie  ie  do(knuta  platnost'
Zmluvy,  am iej  písomná forma  a  takto podpísaná Zmiuva  má  siiu  origináiu.

Záraveň   Účastnĺk   môže  pri   podpise  teito  Zmluvy   pros(rednictvom  technického  zariadenia   využiť  možnosť  poslania   rovnopisu  Zm!uvy  do  e-mailu  určeného
Účastnikom.
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Ak  Účastnjk  túto  možnosť  využll  Podnik  odovzdá  Účasmíkovi  ieden  rovnopis  Zmluvy  pri  iei  podpise  vo  forme  trvalého  nosiča  na  e-mail  určený  Účastníkom  a
ueye.d;:#í:knoen.t;íä:íeen7aJ',ášg:ä#nkg',kéá:':dun#á':Lk:,',a'gsz,T,'ku.YÚ::ju.Vunši`Ša:ásmaodb:,::dt:,čfeó:nm:učY,S,:uudr:eankep6:í:os?:|:::aäuu::Láonneénákhoei'oonmúR:g

mobilné  číslo  v  časti  idemfikácie   Učastníka  tejta  Zmluvy    Učastníkovi  ie  záraveň  oprávnený  požiadať  Padnik  pred  podpisom  Zmluvy  o  odovzdame  jeclného

omdvoná5,äuúv±,sS,,Ľ?foeJ,ĺ,oerdme:,:5nt:;:sžomí:#,::::j,kfoYť:š,Jg;áepíTaun;oopbr:Loav:omiLsven;::'3tnrámnadmo,.oma,IuodowdanyaJrovnop,SVI,st,nneJformohakpodnft

(H)  Ak  Účastník túto  možnost'  novyužil. ie  úto ZmlLiva  uzavre(á  v  pisomne/ forme  a  podpísaná vlastnoručným  podpisom zmliivných  strán zachyteným  na Zmluvu
priamo   b®z   použitia   technického   zariaclenia,   Účastnik   prevzal   od   Podniku   jeden   rovnopis   tejto   Zmluvy   v   lislirinei   podobe   podpisaný   obidvomi   zmluvný"
st,anaml.

11)       VyH[ASENIE  ZASTUPCU  ÚČASTNÍKA   Vyhlasuiem,  že  som  oprávneriý  konať  v  mene  a  na  účet  Účastníka  na  základe  písomného  splnomocnenia  s  úradne
overeným  podpisom  Účas(níka  alebo  na základe zákona  a!ebo  na zákJade rozhodnutia  š(átneho orgánu,

05.04.2019

„:..)`„

:.ávšzaš"p?,T|
`,r)J.-``                                  ~'     Ĺi,

Obec Rudňany
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