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Zmluva o poskytovaní verejných služieb

UzavÍetá podľa zákona ć.35112011 z.z. o elektronických komunikáciách v zneni neskoršĺch predpisov

'(ďalej 
spolu len 'Zmluva" alebo,,Dohoda") medzi:

PODNIK

(d'alejlen "PODNlK") a

PRÁVNIcKÁ osoBAJFYzacK^ osoBA - PoDNIKATEĽ

(ďalej len''Účastník'')

ŠľłĺuľÁnNY oRGÁN l zÁxotĺnÝ zÁsľupce / sPLNoMocNENÁ osoBA

ADRESÁT - adresa zasietania som lIstín

SIM KARTA A ZARIADENIE

Kód objednávky:
Kód účastnĺka:
Kód adresáta:

Kód tlačiva:

ĺ -77741 96031 96
10í0600900
1 01 0600904

405

Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,817 62 Bratislava, zapisaný: o-bchodný register okresného súdu Bratislava l, oddiel
Sa, vloŽka čĺslo 2081/B, lČo: 35 763 469, DlČ 2020273893, lc pre DPH: sK2020273893

Kód predaicu: Telesales VSE Supp 39496 Kód tlačiva: 405
ZastúoenÝ: Silvia Haburai

obchodné meno /

Sídlo podnikania:
obec Vígl'aš, Zvolenská 111,96202 Vígl'aš

Register, číslo zápisu
podnikatel'a:
Kontaktný e-mail: starosta@viqlas.net Kontaktné tel.č.: 0905647501
tco 00320382 lC pre DPH

Titu l/Meno/Priezvisko: Záchenský
Ulica: Súpisné číslo: orientačné číslo:
Obec: PSC
Telefón: 0905647501 C.OP / Pasu ldentitv Gard - 8J622816

obec VíqľašTitu l/Meno/Priezvisko
Adresa zasielania: Zvolenská 1 11' 96202 Vígl'aš
Sposob fakturácie: Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na internetovej stránke Podniku

Požaduiem doručovanie EF PDF do e-mailu mariana.kamenska@viglas.net
Zúčtovacie obdobie Mesaěne od 22.dňa v mesiaci do 2'l' dňa v mesiaci

Mo Hlas Tel' č. 0910554668Mo Hlas kańa

TABUĽKA č. í
AKGIA: T _ mobilná služba Aktivácia

Kontaktná osoba: Róbert Záchenský Telefón: 0905647501
Adresa doručenia: Zvolenská 1 ĺ1' 96202 Vígläš
Služba: Mobilný Hlas DOBA vlAzANosTl: 24 mesiacov Aktivácia
Proqram službv: Blznls Mini í2 Aktivácĺa

ZveĘnenie v teĺef. zoznamei Żiadam o nezverejnenie
Rozhodcovská doloŽka: Nie
Kontrola dát v roaminqu Aktivácia

Limit kontrolv dát ícena s DPH v EUR): 24.00

NŁov Platnosť cenv Cena s DPH Splatnosť
120,00 EUR

12

Súčet všetkých zliav zo štandardných
latkov za Slu

Biznis
Základ zmluvnej pokuty - počiatočná
suma, ktorá bude klesať

120,00 EUR"

Na poloŽky označené * sa neuplatňuje DPH

1) Predmetom tejto Zmluvy je:
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2)

a) ZáväzokPodnĺkuaktivovaťa poskytovaťprogram Slużiebuvedenývtabul'keč.1 tejtoZmluvy, atovová'ahu kSlM kańeuvedenejvtabuľkesnázŤom
"SlM karta a zariadenie'', resp. k inej SlM karte, ktorá ju bude v budúcnosti nahrádzat (ďalej len "SlM karta'') s ým, Že Učastník je povinný zaplatiť
aktivačný poplatok za aktiváciu SlM kaĘ uvedený v tabul'ke č. í tejto Zmluvy.

b) záväzok Účastnĺka (i) riadne a vcas platiť cenu za zriadenie a poskytovanie Služieb Podniku podľa zvoleného programu SluŽieb, kloré sú uvedené V
Cennĺku pre poskytovanie sluŽieb Podnĺku (ďalej len ,,Cennĺk"), platnému ku dňu podpisu tejto Zmluvy a (ii) dodrŽiavať svoje povinnosti V súlade s touto
Zmluvou, Cenníkom, osobitnými podmienkami pre poskytovanie zvoleného programu služieb (ďalej len ,,osobitné podmienky")' ak boli pre zvolený
program SluŽieb vydané a Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie Verejných sluŽieb (ďalej len ',Všeobecné 

podmienky"), s ktoými sa mal Úěastnĺk
možnost'oboznámit' pred podpisom tejto zmluvy na internetovej stránke Podniku www.telekom.sk alebo na predajných miestach Podniku.

ELEKTRoN|oKÁ FAKTÚRA: Účastník podpisom tejto zmluvy potvrdzuje/udel'uje súhlas na poskytovanie faktúry v elektronickej forme' a zároveň súhlas s
poskytovanĺm EF sprĺstupnením na internetovej skánke Podniku podľa platných Všeobecných podmienok a Cenníka. Zároveň bude Učastnĺkovi bezplatne
poskytovaná slużba Podrobný wj'pis v elektronickej forme na internetovej stránke podniku. Ak Účastnik využil možnosť zasielania rovnopisu EF na e_mail, EF
bude zároveň doručovaná ako prĺloha e-mailovej správy vo formáte PDF na e_mailovú adresu určenú Úcastnĺkom pre zasielanie EF podľa tejlo zmluvy a jej
otvorenie nebude chránené heslom proti neoprávnenému prístupu k údajom. Úcastník podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Že si je vedomý zodpovednosti zá
ochranu údajov na EF zasielanej na ním určenú e-mailoVú adresu pred prĺstupom tretích osôb. Podnik nezodpovedá za škody spôsobené účastnĺkovi prĺstupom
neoprávnených osôb k údajom na EF vo formáte PDF. odpis EF v listinnej forme je spoplatnený v zmysle Cennĺka.
ZÚcToVAclE oBDoBlE: Trvanie zúötovacieho obdobia je uvedené v tabuľke s názvom 'Adresát - adresa zasielania pĺsomných listĺn". Prípadnú zmenu trvania
zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Učastníkovi najmenej jeden mesiac vopred. Frekvencia fakturácie je jednomesaöná.

MlEsTo PosKYToVANlA sLUŽlEB A CENA: Miestom poskytovania služieb je územĺe slovenskej repubtiky podľa špeciíikácie obsiahnutej Vo Všeobecných
podmienkach. Cena za poskýované Služby je stanovená Cennĺkom pře príslušný program sluŽieb aktivovaný na základe tejto Zmluvy.

Áviuox VlAŻANoSTl: Úcastnír sa zaväzuje, Že po dobu viazanosti, ktorej dĺŽka je špecifikovaná v tabuľke č' 1 a plynie odo dňa uzavretia tejto zmluvy,
vrálane jej predĺženia, ak dôjde k jej predĺŽeniu v súlade s ustanoveniami Zmluvy (v Ęto'Zmluve v skrátenej forme aj 'doba 

viazanosti"), (i) bude vo vŹ'ahu_k
slM kańe využĺvať SluŽby Podniku podl'a Zmluvy, teda nevykoná žiadny úkon, koý by viedol k ukončeniu využĺvania služby Podniku pred uplynutím doby
viazanosli, a (iĺ) bude riadne a včas uhrádzať cenu za poskýované SluŽby (ďalej len ,,záväzokviazanosti"). Porušenim záväzku Viazanosti preto je:

a) ukončenie Wużívania Služieb Podniku pred uplynutím doby Viazanosti v dôsledku ukončenia Zmluvy pred uplynutím doby viazanosti;

b) ukončenie Využívania SluŽieb Podniku pred uplynutím doby Viazanosti V dôsledku prenosu telefónneho ěísla uvedeného V tejto zmluve k inému podniku
posĘfiujúcemu služby eleKronických komunikáciĺ pred uplynutím doby viazanosti;

c) nezaplatenie ceny za poskytnuté Slużby Účastnĺkom poias doby Viazanosti do 45 dnĺ po splatnosti, v dôsledku Korého dôjde k prerušeniu poskytovania
Služieb podľa Všeobecných podmienok;

(ďalej len''porušenie záväzku vĺazanosti'').

ZMLUVNÁ PoKUTA: V dôsledku porušenia záväzku vieaanosti Účrastníkom, Vznikne Podniku voči Účastnĺkovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuĘ' Zmluvná
pokuta, okrem sankčnej a pĺevenčnej Íunkcie, predstavuje aj paušalizovanú náhradu škody spôsobenej Podnĺku porušením záväzku Viazanosti Úcastníkom.
Paušalizovaná náhrada škody podľa predchádzajúcej vety pozostáva z celkovej sumy zľavy zo štandardných poplatkov za SluŽby (vrátane doplnkových služieb)
ako benefitu za pĺevzalie záväzku viazanosti. Celková suma zľavy z cien Slużieb, poskýnutej Učastnĺkovi za prevzatie záväzku viazanosti na zákla de tejto
Zmluvy, je uvedená v tabuľke č. 1 (ďalej len ,,Základ pre Výpočet zmluvnej pokuty"). Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty bude Wpoěítaná ku dňu porušenia
záväzkuviazanosti podlä nižšie uvedeného vzorca, ktoný Ęadruje denné klesanie Základu zmluvnej pokuý počas plynutia doby viazanosti aŽ do dňa poľušenia
záväzku viazdnosti podľa tejto Zmluvy:

Vyúětovaná suma zmluvnej pokuty = (Základ zmluvnej pokuĘ/celkovlý počet dní doby viazanosti) x pocet dní zostávajúcich do konca doby Viazanosti.

Zmluvná pokuta je splatná v lehote uvedenej na faktúre, ktorou je Úěastníkovi Vyúčtovaná' Uhradenĺm zmluvnej pokuty zaniká záväzokviazanosti. Uhradením
zmluvnej pokuty nieje dotknuý nárok Podniku na náhradu škody presahujúcej uýšku uhradenej zmluvnej pokuty.

VEREJNÝ TELEFÓNNY ZoZNAM: Účastnik verejnej telefónnej stužby má práVo zapĺsať sa do verejného telefónneho zoznamu Podniku (ak je VydáVaný
Podnikom) a informačnej služby Podniku a na sprĺstupnenie. svojich údajov pos$ovateľom informačných služieb o telefónnych číslach alebo telefónnych
zoznamov, a to v rozsahu (i) telefónneho čísla prideleného Učastníkovi na základe Zmluvy a (ii) údajov o Učastnĺkovi (meno, priezvisko a adresa trvalého
pobytu v prĺpade fyzickej osoby - nepodnikateľa, obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby _ podnikateľa, obchodné meno alebo názov a sĺdlo v
prípade právnickej osoby). V prípade osobitnej dohody s Podnikom môžu byť v zozname a informačnej službe Podniku zveĘnené aj ďalšie údaje určené
Učastnĺkom, ak sú relevantné na účely telefónneho zoznamu. Podmienky zverejňovania údajov účastníkov v telefónnom zozname a informačných službách
Podniku sú uvedené v Podmienkach spracúvania osobných, prevádzkov,ých a lokalizaěných údajov, s Koými sa mal Úč:astník możnosť oboznámiť pred
podpisom tejto Zmluvy na internetovej stránke Podniku www.telekom.sk alebo na predajných mieslach Podniku.

NÁVRH NA UZAVRETlE RozHoDcovsKEJ ZMLUW: Podnik neodvotateľne navrhuje Úcastnĺkovi, ktoý nie je spotrebiteľom, uzavretie rozhodcovskej zmtuvy
vo forme rozhodcovskej doložky v nasledovnom znení (ďalej ,,RZ"): ,,Podnik a Ucastnik sa dohodli, že všetky spory, Koré vznikli, alebo vzniknú v súvĺslostĺ s
Platobnými službami Podniku, budú rozhodované pred Stálym rozhodcovským súdom slovenskej bankovej asociácie (ďalej,,RS")jedným rozhodcom, a to podľa
Śtatútu a Rokovacieho poriadku RS. Rozhodnulie RS bude pre Podnik a Účastníka záväzné. Účastnĺł má právo odstúpiť od tejto RZ' a to písomne do 30 dnĺ
odo dňa jej uzatvorenia. Úěastník berie na Vedomie, že nie je povinný pruat'predloŽený návrh na uzavretie RZ a ak tento návrh neprijme, spory medzi
Učastníkom a Podnikom vyplývajúce z poskytovania Platobných slużieb Podnikom budú raešiť Všeobecné súdy podľa osobitných právnych predpisov. Prijatĺm
návrhu na uzavretie RZ nie je dotknuté právo Uěastníka alebo Podniku predložiť spor t'ýka'iúci sa Platobných sluŽieb Podniku na rozhodnutie všeobecnému
súdu. Toto právo však zaniká, ak Podnik alebo Úcastnĺk uŽ podal žalobu na Rs, pretoŽe po začatí rozhodcovského konania nemožno v tej istej veci konať a
rozhodovať na Všeobecnom súde.

Účastníł uvedený návrh Podniku na uzavretie RZ neprijíma.

PLATNoSŤ, ÚČlĺl.losŤ, TRVANIE A MoŽNosŤ ZMENY ZMLUVY: zmluva nadobúda platnosť a úěinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
Zmluva sa uzatÝára na dobu neurčitú. Pokiaľ nie je predmetom tejto Zmluvy program Služieb s pravidelným mesačným poplatkom v paušá|nej ýške podľa
Cenníka, Zmluva zaniká posledným dňom zúčtovacieho obdobia prebiehajúceho v čase, kedy uplynie 365 (slovom tristošesťdesiatpäť) dnĺ odo dňa' kedy bolo
prostrednĺctvom slM karty naposledy uskutočnené volanie, odoslaná sMs/MMs správa alebo dátový prenos. Zmluvu je možné meniť niektoým zo spôsobov
uvedených v tejto Zmluve, Všeobecných podmienkach alebo cennĺku. Zmena programu Slużieb uvedeného v tabuľke ě. 1 tejto Zmluvy ie możná len so
súhlasom Podniku. Podnik a Účastník sa dohodli na urč€nĺ dôvodov podstatnej zmeny zmluvných podmienok tak, Že tieto dôvody sú obsahom časti
Všeobecných podmienok, upravujúcej zmenu zmluvy'
sPRAcÚVANlE osoBNÝcH ÚoR.lov: Podnik sa zaväzuje spracúvať osobné údaje vlýlučne na úěely, na Koré boli zĺskane. V prípade zmeny účelu
spracovania osobných údajov si na túto zmenu vyžiada osobitný súhlas. Viac informácií o používaní osobných údajov možno nájsť na
www.telekom.sUosobne-udaje.

VYHńSEN|E ásTUPcU ÚČRsrľĺĺxn: Vyhlasujem, že som oprávnený konať v mene a na účet Účastníka na základe písomného splnomocnenia s úradne
overeným podpisom Účastnĺka alebo na základe zákona alebo na základá rozhodnutia štátneho orgánu.
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