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Zmluva o poskytovaní verejných služieb -balík služieb Kód  objednávky.       1-300940488076

Kód  účastníka.                 1134225700
Kód adresáta.                 1134225703

Kód tlačiva.                                       841

uzavreta v zmygle zákona č.  351/2011  Z z   o elek(romckých  komunikáciäch  (ďalej  len  nzmluva"  alebo  Dzmluva  o  baliku")

PODNIK

Slovak Telekom, a.s.
g:jkv::sžkkáa2č:;,8otzo682wBBr,a,tésóav3a5,;3§ĺ:g:,ý;%Pc2ho2gží3r:9g::í%rp:šr5SĽ€hsoKž32;2

Bratislava 1, oddiel73893

Kód  predajcu: Retail Shoi. TL   5250568 Kód tlačiva:  841

Zastúpený: Tkáč,  Tomáš

(ďalej  len  "Podnik")  a

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

Register,  číslo zápisupodnikateľa:

E-mail. obec@rudnany.§k Telefón 0534499002
Kontaktný e-mail. oboc@rudnany.sk Kontaktné  mobjlnéčislo: 0908981603

ICO: 00329533 DIC. IC  pre  DPH.

(ďalej  len "Učastnĺk")

ŠTATUTÁRNY 0RGÁN / ZAKONNÝ ZASTUPCA / SPLNOMOCNENA 0SOBA
Titul/Meno/Priezvĺsko: • Obec Rudňany
Ullca. Súpisné   číslo. Orientačné  čĺslo:

Obec: PSC:

Telefón. C.OP / Pasu. -

ADRESÁT -adresa zasielania pĺsomných listín
Títul/Meno/Priezvisko: Obec Rudňany
Adresa zasielania. Rudňany  , 05323   Rudňany
Spôsob fakturácie: Elektronická faktúra vo formáte  PDF  (EF  PDF) sprístiipnená  na  internetovei  stránke  Podniku
Cĺslo SMS notjfikácie:
Zúčtovacie obdobie Mesačne od 1.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

TABUĽKA č.1
BALÍK IP -AKCIA:  lNT    =>  D0BA VIAZANOSTl: 24 mesiacov Aktivácia

Císlo zmluvy: Kontaktná osoba.  -Obec Rudňany  Telefón: 0534499002
9921182003 Adresa doručenia:  Rudňany 234,  05323   Rudňany

Názov 8Iužby:  Magio lnteľnet Aktivácia

Císlo zmluvy: Adresa umiestnenia:  Rudňany 234,  05323   Rudňany
9921182004
Identi kácia prístupu:  0017576630 Ak{ivácia

Typ pr pojenia:  Metalická technológia Aktivácia

Program služby:  Maglo lnternet XL . VDSL Aktivácia

HAG/ONT WIFI Aktivácia

HAG/ONT Premium Aktivácia

KZ . HAG Aktivácia

Dátum:   05.04.2019

Typ zriadenia:  Samoinštalácia Aktivácia

Názov Platnost' cony Cena s DPH Splatnost'
Balík Magio  lnternet XL Akciová cena platná počas  l. -30.  mesiaca                            20,89 EUR mesačne/vopred
Základ pre výpočet ZP -Balík Zmluvná  pokuta za  porušenie záväzku                                      180,00  EUR. jednorazovo

viazanosti

Na  položky označené * sa neuplatňuje DPH

Kód  obiednávky:    i-3oog40488o76
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ZMLUVNÝ  DOKUMENT JE  POTREBNÉ  PODPÍSAŤ NA  POSLEDNEJ  STRANE



i)           Na  základe  teito  zmluvy  dochádza  k  uzatvoreniu  novei  Zmluvy  o  poskytovaní  vereiných  služieb.  ak  sa  Služba  má  na  základe  teito  zmluvy  Účastnikovi  zriadn'
v zmys!e  dohodnu(ého  spôsobu ,zriadenia  (d.alei  len  Hzmluva'`)  alebo  k  uzavretiu  osobitného  Doda(ku  k Zmluve  o  poskytovani  vereiných  služieb.   ak  sa  Služba
nemá  na  základe  tejto  zmiuvy   Učastníkovi  zriadiť  (ďale/  len  „Dodatoku).   Pcyd"enky  Balíka  sa  na  poskytovanie  te/to  iednotiivej  Služby  v zmysie  (e/to  zmluvy
neuplatnia.

2)           Účastnik  má  nárok  na  poskytovanie  služby  vzmys!e  teito  zmluvy  vo  zvolenom  programe  vzmysle  taburky  č.1  za  akciové  ceny  podľa  taburky  č.1  ato  odo  dňa
zriadenía  Služby  (ak sa  Služba  znaďuje)  alebo  odo dňa  uzavretia  Dodatku  (ak ,už  účastnik  Službu  využíva  na základe exi§tujúcej Zmluvy)  v zmysie teito zmluvy,
až  do  uplyniitia  30    mesiaca  odo  `ohto  dňa.  Po  uplynutĺ  30.   mesiaca  bude  Učastníkovi  poskytovaný  zvolený  Program  Služby  za  cenu  bez  viazano§ti  podľa

platného  Cennika   Deň,  ktory ie  rozhodu/úci  pre  zača`ie  poskytovania  Služby ie  Rozhodným  dňom.

3)          ZÚČTOVACIE  OSDOBIE   Trvame  zúč!ovacieho  obdobia ie  uvedené  v taburke  s  názvom  "Adrosát -adresa zagíelania  písomných  li§tín".  Prípadnú  zmenu  trvania
zúčiovacieho obdobia  Podnik oznámi  Učastníkovi  naimenej ieden  mesiac vopred.  Frekvencia fakturácie ie iednomesačná.

4)           Účastník žiada  o  bezplatnú  papierovú  faktúru.  Spôsob fakturácie -elektronická faktúra -uvedený vyššie  sa  neuplatní.

5)          Sci534-text

6)           Účastnik  má  nárok  na  zriadenie  služby  samomštaláciou,  ktora  §a  má  v zmysle  tejto  zmluvy  o  balíku  zriadiť.  Akciová  cena  za  zriadenie  služby  samoinštaláciou

/e  zahrnutá v cene za  poskytovarHe  Služby v  rámci  Balíka  účtovane/ v  prvom  mesiaci  odo  dňa znadema  Služby

7)           Účastnik  ie   povinný   v   prípade   straty   alebo   poškodenia   Koncového   zarladonia   Wm   rouier   alebo   modem   alebo   nevrátenia   alebo   vratenia   paškodeného
Koncového  zariadenia  WF/  router  a!ebo   modem   v  stanovenej  lehote   po  ukončení  Zmluvy  a!ebo  počas  (Ívama  Zmlwy   na  základe  vyzvy   Podniku  zaplatiť
Podniku  oednorazovc>)  Zmluvnú   pokutu  60,00  €  (DPH  sa  neuplatňuje).   Podmienky  vrátenia   Koncového  zariadenia  WFi   router  alebo  modem  sú  uvedené  v
obchodných  podmienkach  na  predai  a  náiom  koncovych  zanadení.

Služba lnternet:

1)           PODMIENKY  PRE  POSKYTOVANIE  SLUŽBY  INTERNET

2)          Podnik a  účastník  uza(váraiú  vo vzťahu  k tejto  službe zmluvu  o  poskytovaní verejných  služieb.  Predmetom zmluvy  sú  nasledovnó závazky zmluvných  strán

a)           závazok  podmku  zriadiť  pnpo/enie  k sieti  podniku  v  rozsahu  podmienok  špecifikovaných  v časti.Typ  zriadeniau  v  tabuľke  č.   i.  ak ie  znademe  technicky
uskutočniteľné  v dopodnutom   mies(e   umiestnenia  ko,ncového  bodu   siete.   a to  v lehote  30  dnĺ  odo  dňa   uzavretia  tejto  Zmluvy,   ak  sa  zmluvné  strany
nedohodnú   na   predlženi   teito  lehov  (dohoda  o  predlžení  teito  leholy,nemusi   byť  pÍsomná).  Ak  takéto  znadenie  me  /e  technicky  uskutočniteľné.  táto
Zmluva zaniká dňom  doručeriia oznámenia  Podniku  o teitc> skutočnosti  Učas`níkovi.

b)          V  prípade,  ak  sa  zmluvné  s!rany  v tejto  zmluve  alebo  v osobitnom  dokumen`e  uzavretom  v súvislosti  §  touto  zmluvou  dohodli  na  poskytnutí  ,koncového
zariadenia  (ďalei  len  ,KZ")  Učastnikovi  do  ieho  uživa"a  vo  forme  predaja.  nájmu  alebo  bezp!atĺ`ého  užĺvania,  Podnik ie  povinný  poskytnúť  Učastnikovi

prĺslušné  KZ za dohodnutých  podmienok   Ak dô/de  k zámku  tejto  Zpluvy z dóvodť  nemožnosti  zriadenia  pnpojema  k sieti v zmysle  bodu  1,  dôjde zároveň
aj  k zániku   dohody  zmluvných   súán  `ýkaiúcei   ga   poskytnu(ia   KZ   Učastníkovi  a   Uča§tník  je  z toh(o  dôvodu   povinný  bezodkladn®  vrá(ft.  Podniku   KZ,   ak
došlo  k ieho  prevzatiu

c)          závazok  podmku  posky`ovať  účas(níkovi  služby  v rozsahu  podmienok  dojednaných  v zmlwe.  a to  odo  dňa  nadobudnutia  účimosti  tejto zmlwy.  ak  nie /e
v Cenníku   alebo   Osobitných   podmienkach  dohodnuté   inak.  Ak  ie  však  podmienkou  poskytovania   prislušnei   Služby  zriadenie   pripoienia   k sieti   Podniku

podra  písm.  a)  aleba odovzdanie  KZ  podľa  pism.  b)  alebo  obidve tĺeto  podmenky,  závazok  Podniku  poskytovať  prislušnú  službu  vznikne až  s účinnosťou
ku  dňu  splnenia  danei  podmienky  podľa  pigm.  a)  a!ebo  b)  alebo  splnenia  obidvoch  tychto  podmienok,  ak  nie je  v Cennĺku  alebo  Osobitných  podmienkach
dohodnuté  inak

d)          učas(nik  čestne  vyhlasuier  že  /e  vlastnikom  nehnutemastj,  na  ktorej  má  byť  vybudovanó  pripojné  (elekomunikačné  vedenie  a  umľes(nený  koncovy  bod
siete  služby,   alebo  že  má  k  predmetnei  nehnu(ernostl  uživaďe  právo  z  nájomnéha  alebo  iného  právneho  vzťahu.   Účastnik,   ktoú  má  k  nehnuternosti
uživacie  práva  z  nájomného  alebo  iného  právneho  vzťahu  zároveň  čestne  vyhlasuie,  že  inĺormoval  vlastníka  o vybudovani  pripo/ného telekomunikačného
vedenia  umiestnení  koncového  boclu  siete  služby  a  jeho  clô§ledkoch  v  plnom  rozsahu  a  má  k  tomu  od  vlastníka  výslovný  súhlas.  Ak  Účastnik  uviedol  v
(omto  vyhlásení  nepravdivé  alebo  neúplné  informácie  alebo  na  základe  vyzvy  Podniku  nepredložĺ  vyhlásenie  vlastnĺka  nehnuteľnosti  a  v  súvislosti  s  tým
vznikne  Podniku  škoda  alebo dodatočné  nákJady,  Účastník sa zavazi(ie  Podniku túto  Škodu  alebo dodatočné  náklacly  unradn'.

3)           PODMIENKYAKCIE  PRE  POSKYTOVANIE  SLUŽBY  INTERNET

a)           Prechod   na   mžší   program   Služby   ln(ernet  je   spoplatnený   poplatkom   9,98   EuÍ   8   DPH.   V   prípade   využitia   ponuky   na   dočasnó   využívanie   vyššieho

programu  za cenu  Í`ižšieho

i)  v  akcH  na  3  mesiace  má  Účastnik  právo  na  prechod  na  nižší  program  služby  jedenkrát  bezplatne  počas  prvých  6  mesiacav  od  začatia  poskytovania
Služby

n)  v akcii  na  12  m®siacmv  má  Účastník  právo  na  prechod  na  nižší  program  služby iedenkrát bezplatne  počas  prvých  12  megiacov  od  začatia  poskytovania
Služby.

Pre  určeme  nižšieho  Programu  služby, je  roznoduiúce  poradie  určené  v  nasledujúcom  písmene  toh`o  boclu.  Zmena  Programu  služby v zmysle  tomo  písm,
nemá  vplyv  na  plynutie doby viazanosti.

b)           Pre  stanovenie  vyššieho  programu  služby je  určujúce  nasledovné  poradier  pričom  pĺsmeno  a)  označuje  najnížšĺ  program  a  písmeno  c)  najvyšší  program
a)  Magio  lnternet  M  -ADSL/Magio  lnternet  M  -VDSL/Magio  lnternet  M  -Optik,  b)  Magio  lnternet  L  -ADSL/Magio  lntemet  L  -VDSL/Magio  lnternot  L  -
Optik.  c)  Magio  lnternet XL -ADSL/Magio  lntemet XL  -VDSL/Magio  lnternet XL -Optik.

c'       ťoŤ:sTíikpť"ušänť:azv:iiívmné:J:ozzvma'žkť ,:áázvaon:sa"k,úepéokdonn,:o:;rháovnzá:'yadj:äovv:,mó:':siiku.rvta;.z`mfuavnaícá:ž:,:::ťa::::: upvbuá5yu,Éo`č lkps: *.i:č:jč

zariadenľe.

4)           Píi   Službe  intemetového   pristupu   prostredníctvom   technológie  VDSL  ie   Účastník   povimý   dodržiavať  alebo  zabezpečw  dodržiavanie  ai   podmienok   Služby
intemetového  prístupu  pro§trednictvom  technoiógie  VDSL  vzt'ahuiúcich  sa  na  dodržiavanie  a  rešpektovaniB  parametrov  Kor`cového  zariadenia  a  pokynov  a

#::t;ľke::npá°:nr'5žp:Tees";úrsá:há:zaa:Lacvoeú5;::e|.SÉoudpnr:kv.°enoépYá::::}muýpc,:#:ťdpmo'S(Ľkpa;:d::e8°§:B,nn:::npéo:ami,:hn:ŕkladealopočaweiého`mniazmiuvy.Ak
5)          ZÁVAZOK  VIAZANOSTI    Účastník  sa  zavaziiie.  že  počas  doby  viazanosti  v  tabuľky  č.  i  (ďale/  len  .doba  viazanostr),  ktorá  sa  počita  od  Rozhodného  dňa    (i)

zotrvá  v  zmluvnom  vz`'ahu  s  Poclnikom  vo  vzťahu  ku  každoj  Siužbe  poskytovane/  podľa  teito  Zmluvy  o  baliku,  teda  nevykoná  žiadny  úkon,  k(ory  by  viedol  k
ukončeniu  /ednouive/  Zmlwy  a  (,ii)  bude  rjadne   a  včas  uhrádza(`  cenu  za   poskytované  Služby  (ďalej  len  ,.závazok  viazanosti`.).   pnčom  porušením  závazku
viazanosti je  (i)  vypoveď Zmluvy  Učastnikom,  ak vypovedná  lehota  alebo  iná  osobitne  dohodnutá lehota  uplyme  počas  doieclnanei  doby viazanosti.  (ii)  žiadosť o

prenesenie   telefónneha   čísla   k   inému   podmku   poskytujúcemu   siužby   e!ektronických   komunikáciĺ.   ak  v  dôsleqku  ieito  žiadosti   dóide   k   ukončoniu   Zmliivy   o
poskytovani  Hla3ove/  služby  počas  doiednanej  doby  viazanosti,  ([H)  nezaplatenie  ceny  za  poskytnuté  Služby  Učastnĺkom  ani  do  45  dní  po  iej  sp!atnosti,  na
základe  ktorého  vznikne  Podniku  práva  na  odstúpeme  od  Zmluvy  (d.alej  len  nporušenie  závazku  viazanosti").  Doba  viazanosti  plyme  ibg  počas  doby  využívania
Služieb  v zmy§le te/to Zmluvy  o  baliku   V  pripade  prerušenia  poskytovama  Služieb  Podniku  na základe  využitia  práva  Padmku  prerušď  Učastnĺkovi  poskytovanie
Služiob  vyplývajúceho  z   príslušných   právnych   predpisov  alebo  Všeobecných   podmienok,sa   doba  viazanosti   automaticky   predlži  o  obdobie  zodpovedajúce
skutočnému trvaniu  prerušema  paskytovania  Služieb  Podmku,  kedy doba viazanosti  neplynie.

6)           ZMLUVNÁPOKUTA(ZP):

Kód  objednávky     i-300940488076
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a)           Podruk  a  Účastník   §a   dohodli,   že   porušeriím   závazku   viazanosti   vznikne   Podniku   voči   Účastnikovi   právo   na  zaplatenie  vyúčtovane/  zmluvnej   poku(y
Zmluvná  poku(a  okrem  sankčnej  a prevenčnei  funkcie  pre,dstavuie  ai  paušalizovanú  náhradu  škody  spôsobenej  Podniku  v dôsledku  porušema  závazku
viazanosti  vzhraclom  na   beneíity.   ktore   Pod"k  poskytol   Učastníkovi   na  základe  teito  Zmluvy  o   balíku.   Benefitmi   sa   rozumie  súčet  všetkých  zl!av  zo
štandardných  poplatkov  za  zriadenie  a  poskytovame  Služby  (vrátane  Doplnkovych  služieb)  pc),dľa  Cenníka  (rozhoduiúce  sú  ceny  bez  viazanosti),  zrava

á:::fYv?óskk';rnáu,:ridčsa`:ri'keovr,o:g':ákTaeddez\e%ažci?uvSuoab:Í,:':vsoúuu5:3::ä;:an::`k:kčb,o'aovuáas:::;k.advLreankzyá:Ikac?spt:!t:.ZsT;ťovťa:,eb:,likžubyq:;%tä:tnéj

š.Askkc;:vu::Úcčeans|í#ävfá.k:ä?ao%,,g'žmv,ýup;č3tbzaT|:ľ:3JSEoääť!aŕ':dĽo;uťe#:.šéYazzmk,uuvvJ:ŕ::?:';kva.ždwej,aJ:€nkog''VuežJbs'äž3:,hkkžŤk,z.:är::iuúeča3:n|.:::
poskyhuté vylučne  vo  vzťahu  k teito  Službe a  to vo  vyške  uvedenej v tabuľke č.1  (ďale/ len  „Základ  pre vypočet-).

b)          Vyúčtovaná  guma zmluvnei  pokuty  bude vypočítaná  podľa  mžšie  uvedeného  vzorcar  ktory vy/adruie  demé  klesanie zo  základu  pn3  výpočet počas  plynutia
doby viazanosti  až do dňa  ukončenia Zmluvy  alebo  prerušenia  poskytovama  Služieb v dôsledku  porušenia  závazku wazanosti

Vyúčtovaná  suma zmluvnei  pokuty  =  Základ  pre  vypočet ZP -(celé  dni  uplynuté  z  doby viazanosti/celkový  počet  dnĺ  doby  wazanos(i  .  Základ  pre  vypočet
zmlwnei  pokuty)

c)          Zmluvná   poku{a  ie   splatná  vlehote   uvedene/   na  ĺaktúre,   ktorou  jo   Účastníkovi   vyúčtovaná.   Uhrader\ím   zmluvnej   pokuty   za"ká  dojednaný  závazok
viazanosti  vo  vzťahu   ktej   Službe  alebo   Službám,   ku   ktorym   bola  zmluvná   pokuta   uhradená,   preto   Učastnĺk  zmluvnú   pakutu   za  porušeme  závazku
viazanos`i   zaplati   iba   iedenkrát.   Podník  ie   oprávnený   požadovať   náhradu   škody   spôsobene/   porušenim   závazku   viazanosti.   pre   prípacl   ktoíei   bo!a
dojednaná a  vyúčtovaná  zmluvná  pokuta,  len  vo vyške  presahuiúcej  sumu  vyúčtovane) zmluvnej  pokuty.

7)          Spracúvanie  osobných   údajov:   Podnik  sa  zaväzu/e  spracúvať  osobné   údaie  vylučne  na   účely,   na   k`ore  boli  ziskane.  V  pripade  zmeny  účelu   spracK)vama
osobných  údaiov S!  na  túto zmenu  vyžiada osobitný  súhla§. Viac  inĺormác]i  o  použivaní  osobných  údaiov  možno  nájst' na www telekom.sk/osobne-udaie

8)          Zm!uvné  strany  sa  dohodli,  že  v prípado zmeny  sadzby  dane  z  pridanei  hodnoty ie  podnik  oprávnený  ktorúkoľvek z  konečných  cien  služieb  podruku  upraviť tak.
že k základu  dane  (cene  bez  DPH)  uplatní  sadzbu  dane z  pndanei  hodnov aktuálnu  v čase  vzniku  daňovej  povinnosti  Podmku.

9)          Zmluva  sa  uzatvára  na  dobu  neurčitú.  Zmluvu ie  možné  meniť  niektoíym  zo  spósobov  dohodnutych  v tejto  zmluve,  Cenníku.  Všeobecných  podmenkach  alebo
C)sobitných  pod"enkach.  Táto  zmluva  nadobúda  platnosť a  účinnosť  dňom jei  podpísania zmiuvnými  s(ranami.  Podnik  a  Účastník  sa  dohodli  na  určenĺ dôvodov
podstatnej   zmeny   zmluvných   podmienok   tak,   že   tieto   dôvody   sú   obsahom   časti   Všeobecných   podmlenok   pre   poskytovanie   vereiných   služ[eb   Pod"ku.
upravujúcei Zmen u Zmluvy.

10)       Vyhlasujem,   že  som   sa  oboznámil   s  obsahom   tejto  Zmluvy   o   balíku,   ako  ai   so  Všeobecmými   podmienkami   pre   poskytova"e  vorejných   služieb  (ďalej   len
.Všeobecné   pod"enkyq).   Osobitnými   podmienkamí   pre   posky(ovarue   služiob   Televĺzie.   Osobitnými   podmienkami   píe   posky(ovanie   služieb   lntemo(ového
prístupu  alebo  osobitnými  pod"enkami  pre  poskytovanie  Hlasových  služieb  v závislosti  od  (oho,  ktoré  Služby  sú  na  základe  tejto  Zmluvy  o  balíku  Účastníkovi
poskytované,  tvoriace  prílohu  Všeobecných   podmienok.   prlpadne  ďalšie   osobítné  podmienky  vydané   Podnikom  a  upravuiúce   podmienky  pre  poskytova"e
služieb  poskytovaných  na  základe  tejto  Zmluvy  o  baliku  (ďalej  len  „Osobitné  podmienkyu)  a Cennikom  pre  poskytovame  služieb  Podniku,  vrátane  Akciového
c€nníka   (ďalej   len   „Cennĺku),   ktoré   sa   ako   neoddeliteľné   súčasti   tej(o   Zmluvy   o   baliku   zavazuiem   dodržiavať.   Svojím   podpisom   potvrdzuiem   (i)   prevza(ie
Všeobecných  podmienok.  Osobitných  podm[enok  a  Cenníka,  (ii)  že  si  závazne  objednávam  v tejto  Zmluve  o  balíku  špecií.kované  Služby,  (iij)  že  sa  zavazujem
riadne  a  včag  plniť  všetky  povinnostt  vyplývajúce  z teito  Zmluvy  o  balĺku    Vyhlasujem.  že  som   bol  oboznámený   Podnikom,   že  aktuálne  informácie  o  pla(ných
cenách  za  Služby ie  možné  získať  v  aktuálnom  Cenníku  dostiipnom  na  www.telekom.sk  alebo  inej  intemetovei  stránke  Podniku,  ktorá ju  v  budúcnosti  nahradi
a na  predajných  mies(ach  Podniku.

Podnik  ponúkol  Účastníkovi  možnosť  pn  podpise a  uzavretí tei(o Zmluvy využit' technické  zanadenie v Predajnom  mieste  Podnlku

(i)  Ak  Účastník  tuto  možnost'  využil,  ie  tato  Zmluva  uzavretá  v  písomnej  ĺorme  a   podpisar\á   d[gitalizovaným   podpi§om   zmluvných   strán   prostrednictvom  daného
technickóho zariadenia.  Učastník v takomto  prípade vyhlasuie.  že  bol  pred  uzavretim  Zmluvy  Podnikom  informovaný  o  podstate  digitalizovaného  podpísu,  najma  o tom,

;ewd::č#::a:ry:Ľo#,e%až':í':avyJoaj,evt:aw.:i:Jn:W"ai:ýnme.Pdodde?,,,Seo,Túps:Šáes§,Fnuyčmas|:ikz#š|v.uvnperossútrig:,ícst:osT,á::t:,;íkíhzoáž:á,:due;|:,iáodíg#:z::y;i:::n;c.kdýpfsáuz,neah:
priradenĺm  k  podpĺsanému  dokumentu  na  účel  uzavretia  a  plnenia Zmluvy.  Tento záznam  o digitalizovanom  podpise  Učastníka  nebude využity  na  žiadne  inó  účely,  a  to
ani  samostatne  ani  v  spojení  s  iným  dokumentom.  Uzavretĺm  Zmluvy  takýmto  spôsobom  "e  je  dotknutá  p!atnosť  Zmluvy,  aní  jej  písomná  forma  a  takto  podpísaná

Zmluva  má  silu  originálu.

Zároveň  Účas`nĺk  môže pri  podpise teito Zmlwy  prostrednictvom technického zariaden[a  využiť možnosť  poslania  rovnopisu  Zmluvy  do  e-mailu  určeného  Účastníkom

Ak  Účastník  túto  možnosť  \/yužil  Podnik  gdovzdá  Účastníkovi ieden  rovnopis  Zmluvy  pri  jej  podpise  vo  forme  trvalého  nosiča  na  e-mail  určený  Účastnikom  a  uveclený
ako  kontaktný  emaíl  v  časti  identlfikácie  Učastr!ika  te/to  Zmluvy   Zmluvné  strany  sa  dohodli,  Že  Zmluva  bud,e  ako  priloha  e-ma[lu  chránená  heslom  pred  /ei  o(vorením
neoprávneriýrni  osobami,  k(oró  Podnik  doručí  Učastníkovi  foímou  SMS  ria  mobilné  telefónne  číslo  určené  Učastnikom  a  uvedené  ako  kontaktné  mobilné  Čislo  v  časti
ideiitifikácie  Učastnĺka  te/to  Zmliivy,  Učastníkovi  ie  zároveň  oprávnený  požiadať  Podnik  pred  podplsom  Zmluvy  o  odovzdame jedného  rovnopisu  v  listinnej  forme   Ak

tú(o  možnosť  Účastnik využiie, ie  mu  popri  rovnopise zaslaním  do  emailu  odovzdaný ai  rovnopis v listinne/ ĺorme.

Ak  Účastník túto možnosť  nevyužil  Podnik odovzdá  Účastníkovi ieden  rovnopis Zmluvy  v listínnei forme  podpisaný oboma zmluvnými  stranami.

(H)  Ak  Účastnik tú(o  možnosť  nevyužil. je tato  Zmluva  uzavretá  v pÍsomnei forme  a  podpisaná  vlastnoručným  podpisom  zmluvných  s`rán  zachyteriým  na Zmluvu  priamo
bez použitia technického zariadenia.  Účastník  prevzal  od  Podniku jeden  rovnopis tei(o Zmluvy  v listinnej  podobe  podpísaný obidvomi  zmluvnými  stranam
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