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Zmluva o poskytovaní verejných služieb

uzavretá podla zákona č. 351/201 1 z.z. o elektronických komunikáciách V znenĺ neskoršĺch predpisov

(ďalej spolu len "zmluva" alebo 'Dohoda") medzi:

PODN!K

(ďalej len''PODNlK'') a

PRÁVNIcKÁ osoBA/FYzlcKÁ osoBA - PoDNIKATEĽ

(d'alej len''Učastník'')

šľerurÁnNY oRGÁN / zÁKoNNÝ zÁsTUPcA / sPLNoMocNENÁ osoBA

ADRESAT - adresa zasielania h listín

SIM KARTA A ZARIADENIE

Kód objednávky
KÓd Účastníka
KÓd adresáta

KÓd tlačiva

í-793373873502
í 0.l0519900
1010519904

405

SIovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,817 62 BratisIava, zapísaný: obchodný register okresného súdu Bratislava l, oddiel
Sa, vIoŽka čĺslo 208í/B, lČo: 35 763 469' DlČ 2020273893' lČ pre DPH: sK2020273893

KÓd oredaicu BO VSE TL 41421 Kód tlačiva: 405
Zastúpený: Silvia Haburaj

obchodné meno /
Sídlo podnikania:

obec Krajné, Kr$né52,91616 Krajné

Register, číslo zápĺsu
podnikatel'a:
Kontaktný e-mail: starosta@kraine.sk Kontaktné tel.č' 0908958479
rco 0031 1 7í 5 lC pre DPH

Titul/Meno/Priezvisko: Starosta obce
Ulica Súpisné číslo: orientačné čĺslo:
Obec: PSC:
TeleÍÓn: 0908958479 C.OP / Pasu:

,ls(,]tlĺl
Tĺtul/Meno/Priezvisko: obec Krainé
Adresa zasielania: Krainé 52' 9'l616 Krainé
Soôsob fakturácie: Paoierová faktúra zasieIaná ooštou.
Zúčtovacie obdobie: Mesačne od't.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

Hlas Tel. č.Mobil 09101 19876

AKCIA: T - mobilná služba Aktivácia
SluŽba: Mobilný Hlas DOBA vlAzANosTl: 24 mesiacov
Kontaktná osoba: Starosta obce TelefÓn: 0908958479
Adresa doručenia: Krainé 52, 91616 Krainé
Proqram sluŽbv: T ldeál 20 Aktivácia

Rozhodcovská doloŽka: Nie
Kontrola dát v roaminqu
Limit kontroly dát (cena s DPH v EUR): 24'00
Zvereinenie v telef. zoznam e: Žiadam o nezvereinenie
Názov Platnosť ceny Cena s DPH Splatnosť
Súčet vŠetkých zliav zo Štandardných
poplatkov za SluŽbv

120,00 EUR

mesacnezliav

suma, ktorá bude klesat'
pokuty -

TABUĽKAč. ĺ Mesačné

1) Predmetom tejto Zmluvy je:

a) Záväzok Podniku aktivovať a poskytovať program služieb uvedený v labuľke č. 'ĺ tejto zmluvy, a to Vo vzťahu k SlM karte uvedenej v tabuľke s názvom
"slM karta a zarĺadenie"' resp. k inej SlM karte, ktorá ju bude V budúcnosli nahľádzať (ďalej len ''slM karta") s ým, že Učastník je povinný zaplatiť
aktivačný poplatok za aktiváciu slM karty uvedený v tabuľke č. ĺ tejto zmluvy.
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2)

3)

4)

b) ZáVäzok Účastnĺka (i) riadne a Včas platiť cenu za zriadenie a poskytovanie služieb Podniku podľa zvoleneho programu služieb' ktoré sú uvedené v

Cenniku pre poskytovanie 
"luži"o 

Podniru (ďalej len 'cennik"), 
platné.u ku dňu podpisu tejto zmluvy a (ii) dodržiavať svoje povinnosti v súlade s touto

Zmluvou" Cennĺkóm, osouitnými podmienkämi pre poskytovánie zvoleného programu služieb (ďaleJ len "osobitne 
p"q.j:"kr_|-|l,loli pľ,.lvol:ly

piogram služieb vydané a Všáobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb (ďalej len,,Všeobecne podmienky")' s ktonými sa mal Ucastnik

možnosť oboznámlť pred podpisom úto Žmtuvy na inteinetävej 
"tránL" 

poonĺxú *'"*.telekom'sk alebo na predajných miestach Podniku'

zÚČToVAclE oBDoBlE: Trvanie zúčlovacieho obdobia je uvedene V tabuJke s názvom "Adresát - adresa zasielania pisomných listĺn''. Prĺpadnú zmenu lrvanĺa

zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Účastnikovi najmenej jeden mesiac vopred' Frekvencia fakturácie je jednomesačná.

MlEsTo PosKYToVANlA sLUŽlEB A CENA: Miestom poskytovania služieb je územie slovenskej repubtiky podľa špecifiká_cie obsiahnutei vo Všeobecných

podmienkach. cena za poskytované služby ie stanovená'cenňĺkom pre prĺslušný program Služieb aklivovaný na základe tejto zmluW.

ÁviÝoxVlMANoSTl: Účastnix sa zaväzuje, Že po dobu Viazanosti, ktorej dižka je špecifikovaná v tabuÍke č. 1 a plynie odo dňa uzavretia tejto Zmluvy,

ili;l;j ŕďž;;i": "k 
aoiá" i i"i óreaĺz"nil u súíade s ustanoveniami Zmluvy (v tejto zmluve v skrátenej Íorme a.i "doba_Viazanosti")' 

(i) bude Vo vzťahu k

šlĺrĺ laríe'vyuzĺvať Siužby Podniŕu'iodľa zmluvy, teda nevykoná žiadny úkon''kioýby viedol k ukončeniu využívania SluŽby Podniku pred uplynutím doby

Viazanosti, á (iD nuo" riadňe a včas uhrádzať cenú za poskylované sluŽbý (ďalej len 
"záväzok 

vĺazanosti")' Porušenĺm záväzku viazanosti preto je:

a) ukončenie wuŽĺvania SluŽieb Podniku pred uplynutĺm doby viazanosti V dôsledku ukončenia Zmluw pred uplynutím doby viazanostii

b) ukončenie využĺvania služieb Podniku pred uplynutim doby viazanosti v dôsledku prenosu telefónneho čísla uvedeného v teilo zmluve k anému podniku

poskytujúcemu služby elektíonických komunikácii pred uplynutĺm doby Viazanosti;

c) nezaplatenie ceny za poskytnuté Služby Účastnĺkom počas doby Viazanosti do 45 dnĺ po splatnosti, v dôsledku ktorého dôide k prerušeniu poskytovania

Služieb podľa Všeobecných podmienoki

(ďalei len "porušenie záväzku viazanosti'').

ZMLUVNÁ PoKUTA: V dôsledku porušenia záväzku viazanosti Úč€stnĺkom, Vznikne Podniku Voči Účrastnikovi nárok na zaplatenie zmluvnel pokuty. Zmluvná

pokuta, okrem sankčnej a prevenčne.j funkcie, predstavu|e aj paušalizovanú náhradu škody spôsobenei Podniku porušenim'záväzku viazanosti Účastnikom'

baušalizovaná náhrada-škody podla iredchádzájúcej vetý požostáva z celkove.i sumy zľavy zo štandardných poplatkov za služby (vrátane doplnkových služieb)

ako benefitu za pÍevzatie závázku viazanosti. c;lková suma zľavy z cien Sluiieb' poskytnutej Účastnĺkovi za prevzalie záväzku viazanosti na zákla de telto

Žňuuy, ;e uv"oéna u tabuľke 5. 1 (ďalei len ,základ pÍe výpočei zmluvnej pokuty;). Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty bude vypočĺtaná_ ku dňu porušenia

áuá.ŕu íi"'"no.ti pod]e nižšie uved'enéňo vzórca, ktorý vyjáäruie denné klesanie Žákladu zmluvnej pokuty počas plynutia doby viazanosti až do dňa porušenia

záväzku viazanosti podľa tejto zmluVy:

Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty = (Základ zmluvnej pokuty/celkový počet dni doby viazanosti) x počet dnĺ zostávajúcich do konca doby Viazanosti.

zmluvná pokuta je splatná v lehote uvedenei na faktúre, ktorou 

'e 
Účastnĺkovi vy_účtovaná. Uhradenĺm zmluvne,i pokuty zaniká záväzok viazanosti. Uhradenim

zmluvne.i pokuý nie je dotknutý nárok Podniku na náhradu škody presahu,júcej výšku uhradenej zmluvne'| pokuty.

NÁVRH NA UZAVRETlE RozHoDcovsKEJ ZMLUVY: Podnik neodvolateÍne navÍhuje Účastnikovi, ktoď nie je spotrebiteľom, uzavretie Íozhodcovskei zmluvy

Vo foÍme rozhodcovskej doloŽky v nasledovnom znenĺ (ďalej 'Rz"): 'Podnik a Účastnĺk sa dohodli' Že všelky spory, ktoré vznikli, alebo vzniknú v súVislosti s

Platobnými službami póonĺtu, u|ori rozhodované pred siályň rozhodcovským súdom slovenskej bankovej-asociácie (ďalej 'Rs")Jedným rozhodcom, a to podľa

Ši;iúúä Ŕoiáuacieľro poriaJku Rs. Rozhodnutie Rs bude pre Podnik a Účastnika záväzné. Účastnĺk má právo odstúpiť od tejto Rz, a to pisomne do 30 dnĺ

oao Úĺa iei uzatvorenia. Účastnĺk berie na vedomie, že nie je povinný prijať predloŽený návrh na uzavretie Rz a ak tento návň neprijme, spory medzi

úó;$"iidň 
" 

póonito' Vyplývajúce z poskytov€nia Platobnýc_h siuŽieb'Pooňirom budú riéšiť všeobecné súdy podÍa osobitn'ých právnych predpisov. Prĺatĺm

návňu na uzavretie nz nie;ô aätxnuté právo Účastnita alebo Podniku pÍedložiť spor týkajúci sa Platobných služieb Podniku na rozhodnulie všeobecnému

"údu. 
Toto právo však zaniká, ak Podnik alebo Účastnik uŽ podal Žalobu na Rs, pretoŽe po začati Íozhodcovgkého konania nemožno v tej istej veci konať a

rozhodovať na všeobecnom súde.

Účastnik uVedený návrh Podniku na uzavretie Rz neprijĺma.

PLATNoSŤ, ÚČlľrĺosŤ, TRVAN|E A MoŽNosŤ ZMENY ZMLUVY: zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú' Pokiaľ nie je predmetom tejto zmluvy program služieb s pravidelným mesačným poplatkom v paušálnej Výške podľa

Cenníka, Zmluva zaniká posledným dňom zúčtovaôie'ho obdobia prbbiehajúceho v čase, kedy uplynie 365 (slovom tristošésťdesiatpäť) dni odo dňa, kedy bolo

prostredníctvom slM karú naposiedy uskutočnené volanie' odosläná sMš/MMs správa alebo dátov'ý prenos. zmluvu je možné meniť niektorým zo spôsobov

Lvedenýcľr v tejto Zmluvô, Všeobeóných podmienkach alebo Cenniku. zmena progÍamu Služieb uvedeného v tabuÍke č. 1 tejto Zmluvy je moŽná len so
súhlasom Podniku. Podnik a Účastnir sa dohodli na určenĺ dôvodov podstatnej zmeny zmluvných podmienok tak, že tieto dôvody sú obsahom časti

Všeobecných podmienok, upravujúcej zmenu Zmluvy'

sPRAcÚVANlE osoBNÝcH Úoĺ.lov: Podnik sa zaväzu,je spracúVať osobne údaje v'ýlučne na účely, na ktore boli zĺskane. V prípade zmeny účelu

ipracovania osobných údajov si na túto zmenu vyŽiada osobitný súhlas. Viac informáciĺ o pouŽĺvani osobných údajov moŽno nájsť na

www.telekom.sk/osobne-udaje.

VYHúSEN;E ásTUPcU ÚčRsĺrĺĺrĺ: Vyhlasujem, Že som oprávnený konať v mene a na účet Úcastnĺka na základe pĺsomného sptnomocnenia s úradne

overeným podpisom Účastnĺka alebo na základe zákona alebo na základe rozhodnutia štátneho orgánu.

5)

6)

7)

8)

e)

V Bratislave, dňa 11.03.2021
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j i ff1 PÍalirĺPg 12C ú
slovak Telekom, a.s. V zastúpenĺ

Silvia Haburaj Firma / meno priezvisko
obec Krajné
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