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Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
1

Kód objednávky
Kód účastníka
Kód adresáta
Kód tlačiva

1-16811411228
1011062700
1011062701
841

43107077-4-5

r

V>

uzavretá v zmysle zákona č 361/2011 2 z. o efektronických komimlkádách (cfatej ten .zmijva- alebo .Zrnová o balíku)

PODNIK
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,817 62 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava oddiel Sa, vložka číslo 2081/B
35763469
|DIČ:
2020273893
| IÓ pf© DPH:
Silvia Haburaj
Kód predajcu: I Telesales VSE Rep_39133

SK2020273893
Kód tlačiva: 841

ÚČASTNÍK - PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ
Obchodné meno/
Sídlo podnikania:
Register, čisto zápisu
podnikateľa:
E-mail:
IČO:

Obec Ratkovce, Ratkovce 293,92042 červenik

00662250

Telefón:
10 pre DPH:

| DIČ:

0337434196

(ďalej len "Účastnik”)

ŠTATUTÁRNY ORGÁ 1ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titul/Meno/Priezvisko:
• Obecný Úrad
Ulica:
Obec:
Telefón:

| Súpisné čislo:

Orientačné čislo:
PSČ:

IC.OP/Pasu:

ADRESÁT - adresa zasielania písomných listín
TituVMeno/Priezvisko:
Adresa zasielania:
Spôsob fakturácie:

Obec Ratkovce
Ratkovce 97,92042 červenlk
Papierová faktúra zasielaná pottou.

TABUĽKA č.1
Aktivácia

BALÍK 1P • AKCIA: TP ■> DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov
Názov služby: Verejná telefónna služba

Číslo zmluvy: 2028353128
Telefónne čislo: 0337434176
Typ pripojenia: Telefónna prípojka - TP1
Program služby: Biznis linka 50
Zobrazenie čisla volajúceho užívateľa CUP
Zverejnenie v telef. zozname: Žiadam o zverejnenie
Zobrazenie čisla volajúceho užívateľa CUP
Biznis Uni • Priplatkový balik
Názov
Platnosť ceny
Biznis linka 90
Základ pre výpočet ZP

Adresa umiestnenia: Ratkovce 89,92042 Ratkovce

Aktivácia

Deaktlvácia
Cena t DPH Splatnosť

Akciová cena platná počas i. - 30. mesiaca
Zmluvná pokuta za porušenie záväzku viazanosti

14.00 € mesacne/vopred
90.00€ jednorazovo*

Na položky označené ’ sa neuplatňuje DPH
1)

2)

3)

Na záMade tajte zmluvy dochádza k uzatvorenu novej Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ak sa Služba má na základe tejto zmhwy Účastníkovi zriadif v zmysle dohodnutého spôsobu
zriadenia (datoj len .Zmluva") atebo k uzavretiu osobitného Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb. ak sa Služba nemá na záttade tejto zmluvy Účastníkovi znadif (dalej len .Dodatok"]
Podmienky Balíka sa na poskytovanie tejto jednotlvej Služby v zmysle tejto zmluvy neuplatnia.
Účastnik má nárok na poskytovanie Služby v zmysle tejto zmluvy vo zvolenom programe v zmytie tabuľky č 1 za akciová ceny podľa tatxiky č .1 a to odo dAa zriadenia Skjžby {ak sa Služba
znaduje) alebo odo dAa uzavretia Dodatku (ak už účastník Službu využíva na základe existujúcej Zmluvy) v zmysle tejto zmluvy, až do uplynutia 30 mesiaca odo tohto dAa Po uplynuli 30.
mesiaca bude Účastníkovi poskytovaný zvolený Program Služby za cenu bez viazanosti podľa platného Cenníka. Deň. ktorý ja rozhodujúci pre začatie poskytovania Služby je Rozhodným dtom
ZÚČTOVACÍ 0B006IE je jednomesačné. Trvanie zúčtovacieho obdobia je od prvého do posledného dAa kalendárneho mesiaca. Pripadnú zmenu trvania zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi
Účastní kovi najmenej jeden mesiac vopred. Frekvencia fakturácie je jednomesačná.

Služba Telefonovanie
1)
PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY TELEFONOVANIE
2)
Podnik a Účastník uzatvárajú vo vzťahu k tejto Službe Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovaní verejných služieb pre službu s ietetonnym číslom identifikovaným v tabuľke č i (ďalej len
.Zmluva') menia upravuje v rozsahu a spôsobom uvedeným v te^o Zmluve o balíku. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú touto Zmluvou o balíku dotknutá zostávajú v platnosti bez zmeny.
3)
PODMIENKY AKCIE PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY TELEFONOVANIE

Kód objednávky:
1-16811411226
v 0 16 016-20150209-13 06:13
Strana: 1/3

CO_1 -7Q12VX8_1 -7Q2ST21
ZMLUVNÝ DOKUMENT JE POTREBNÉ PODPÍSAŤ NA POSLEDNEJ STRANE

■ IIU IIIIIIIIIIIIIIIII

Obchodné meno:
Sídlo 1adresa:
Zapísaný:
IČO:
Zastúpený:
(ďalej len "Podnik“) a

al

Účastolk má právo ,«Jenkrát bezplatne počas prvých 6 meWaoov od začala poskytovania Služby na prechod na nižší program služby. Inak Je tento prechod spoplatnený poplatkom 9.98
Eur s DPR Pre uróene nižšieho Programu služby, ja rozhodnúce poradia ufóené v nasledujúcom písmene tohto bodu. Zmena Programu služby v zmysle tohto p>sm. nemé vplyv na
plynutie doby viazanosti.

b)

Pre stanovene vyššieho programu služby Je uičujúce nasledovné porade, pritom písmeno a) označuje najnižší program a písmeno d) najvyšší program: a) Doma Happy S. b) Doma
Happy M. c) Doma Happy Lad) Doma Happy XL

Účastník verejnej telefónnej služby má právo zapísať sa do verejného teiefórneho zoznamu Podraku {ak Je vydávaný Podnikom) a nformadre služby Podniku a na sprístupnenie svoich údajov
poskytovanom Informačných služieb o telefónnych Číslach alebo telefónnych zoznamov, a to v rozsahu telefónne číslo pridelené Účastníkovi na základe Zmluvy, adresa umiestnene koncového
bodu verejnej telefónnej služby a meno. priezvisko v prípade fyzickej osoby - nepodratoteTa. alebo obchodná meno v prípade fyzickej osoby - podnikatefa alebo právnickej osoby, pritom tieto
údaje tvoria tzv záMadný rozsah údajov pre úôety zverejnenia v zozname účastníkov a Informačnej službe. Účastník, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou oeobou Je zároveň
oprávnený požiadať spolu so základným rozsahom údajov aj o zverejnenie kategórie Jednej vybranej ekonomrfcej činnosti Účastníka v zozname a informačnej službe Podniku. V prípade osobitnej
dohody s Podratom, môžu byf v zozname a informačnej službe PodnRu zverejnená aj dattie údaje určené Účastníkom nad rámec tzv. záMadného rozsahu podfa predchádzajúcej vety, ak sú
relevantné na účely telefónneho zoznamu. V prípade žtedoed o zverejnenie údajov zároveň Účastník berle ne vedomie a súhlasí s podmienkami zverejnenia uvedenými v prisOSnej časti
Všeobecných podmienok, upravujúcej podmienky zverejňovania údajov účastníkov v telefónnom zozname a informačných službách.
1)

2)

ZAvä ZOK VIAZANOSTI: Účastník sa zavázuje, že počas doby viazanosti v tabufky č. 1 idaiej len .doba viazanostr), ktorá sa počíta od Rozhodného drte: (i) zotrvá v zmluvnom vzťahu a
Podratom vo vzťahu ku každej Službe poskytovanej podfa tejto Zmluvy o baftu, teda nevykoná žiadny úkon, ktorý by viedol k ukončeniu jednoSvej Zmluvy a (I) bude riadne a včas uhrádzať cenu
za poskytované Služby (ďalej len .závázok viazanosť), pričom porušením závázku viazanost ja (i) výpovedZmluvy Účastníkom, ak výpovedná lehota alebo iná osobitne dohodnutá lehota uplynie
počas dojednanej doby viazanosti. (U) žiadosť o prenesene telefónneho čísla k Inému podniku poskytujúcemu služby elektronických komunikádl. ak v dôsledku tejto žiadosti dôjde k ukončeniu
Zmluvy o poskytovaní masové, služby počas dojednanej doby viazanosti, ( i) nezaplatenie ceny za poskytnutá Služby Účastníkom ani do 45 dni po Jaj splatnosti, na základe ktorého vznikne
Podnfcu právo na ods^penie od Zmluvy (dalej len .porušenie závázku vtazanoetr)- Doba viazanost) plynie fee počas doby využívané Služieb v zmysle tejto Zmluvy o balíku V prípade preruáena
poskytovania Stažleb Podniku na zátiade využitia práva Podniku preruUf Účastníkovi poskytovanie Služieb vyplývajúceho z príslušných právnych predpisov alebo všeobecných podmienok.sa
dobe viazanosti automaticky predĺži o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu prerušenia poskytovanie Služieb Podniku, kedy dobe viazanosti neplynie.
ZMLUVNÁ POKUTA (ZP):
a)

Podnfc a Účastník sa dohodli, že porušením závázku viazanosti vznikne Podnku voči Účastníkovi právo na zaplatene vyúčtovanej zmluvnej pokuty. Zmluvná pokuta okrem sankčnej
a prevenčnej tinkde predstavuje aj paušalizovanú náhradu ikody spôsobenej Podnto v dôdedaj porušenia závázku viazanosa vzhľadom na banality, ktoré Podnik poskytol Účastníkovi
na základe tejto ZmkŇy o balDaj. Benefcm sa rozumie súčet všetkých ztav zo Štandardných poplatkov za zriadenie a poskytovanie Služby (vrátane Doplnkových služieb) potfe Cenníka
(rozhodupce sú ceny bez viazanosti), zfava z ceny KZ, ktorá predstavuje rozdel medzi neakdovou a akciovou kúpnou cenou, ak bolo Účastníkovi na základe tejto Zmluvy o beMu
poskytnuté. Beneftty poskytnuté ÚčesinlkCM na záWade tejto ZmÁrvy o balíku sú uvedené v tabufke č. 1 a v častí .podmienky akce pre poskytovane služby, pripadne v Akciovom oemlku.
Základom pre výpočet zmluvnej pokuty za porolenle závázku vtezanoed každej jednotlivej Služby, ktorá zohfadAijs Benefity poskytnuté Účastníkovi poďa tejk> Zmluvy o beáku. je súčet
základu pre výpočet zmluvnej pokuty vo vzťahu k Službe a tých KZ. ktoré boli Účastníkovi poskytnuté výlučne vo vzťahu k tejto Službe a to vo výške uvedenej v tabUke 1. 1 {ďalej len
.Záldad pre výpočet").

b)

Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty bude vypočítaná podfa nižte uvedeného vzorca, ktorý vyjadruje denné klesanie zo ZáUadu pre výpočet počas plynutia doby viazanoei až do dfta
ukončenia Zmluvy aiebo prerušenia poskytovane Služieb v dčelsdku porušená závázku viazanosb:
Vyúčtovaná suna zmkMnej pokuty * Základ pre výpočet ZP - (calé dni uplynuté z doby vezanosti/caBcový počet dni doby viazanosti * Základ pre výpočet zmluvnsj pokuty)

c)

Zmluvná pokuta je splatná v lehote uvedenej na faktúre, ktorou je Účastníkovi vyúčtované. Uhradením znluvnej pokuty zaniká dojednaný závizok viazanoeá vo vzťahu k tej Službe alebo
Sfcžbém, ku ktorým bola zmluvná pokuta uhradená, preto Účastník zmluvnú pokutu za poruienie záväzku viazanosti zaplatí ba jedenkrát. Podnik ja oprávnený požadovať náhradu Ikody
spôsobenej porušením závázku viazanosti, pre prípad ktorej bola dojednaná a vyúčtovaná zmluvná pokuta, len vo výike presahujúcej sumu vyúčtovanej zmluvnej pokuty.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
3)

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Podnik bude používať údaja o Účastníkovi za podmenok uvedených vo Vleobecných podmienkach a príslušných právnych predpisoch. Rozsah, účel a
podmienky spracúvania údajov o Účastníkovi sú bRžftis špecifikované vo Všeobecných podmienkach (časť Zhromažďovanie a používanie informácii o Účastníkoch) V prípadoch, kde môže
Účastník zamedziť, aby sa Jeho údaja používal na určité účely. Účastník môže kedykofvek Podniku oznámiť, že si neželá takéto používanie jeho údajov. Ak Je podmienkou spracúvania údapv
Účastníka udelenie súNesú, môže Účastník takýto súhlas kedykofvek odvolať, v prípade, že ho udelí. Účastník môže Podnik kedykofvek požiadať o informáciu, ako sa jeho údaja používajú. Vec
informáoi o používaní údajov možno ná|Bť na www.telekom.sk alebo na mtemetovei stránka Podniku, ktorá Juv budúcnosti nahradí

4)

Ak Účastník pred dtom technického zriadenia svojtan konaním slabo neännoeťou zmarí znadenie zmluvne dohodnutej Služby zavézuje sa zaplatiť Podnfcu náklady vznknuM v súvislosti so
zriadením Služby vo výška 100 EurjDPH sa neupMAuje).

5)

Zmluvné strany sa dohodí, ža v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktortlcofvek z konečných cien služieb Podniku upraviftak. že k základu dane (cene bez DPH)
uplatni sadzbu dane z pridanejhodnoty aktuálnu v čase vzniku dátovej povinnosti Podniku.

6)

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. ZmáMi Ja možná meniť niektorým zo spôsobov dohodnutých v tejto zmluve. Cenníku Všeobecných podmienkach alebo Osobitných podmienkach. Táto
zmluva nadobúda platnosť a účkmoeť dftom jej podpisenla zmluvnými stranami
Vyhlasujem, že som sa oboznámil s obsahom tsjto Zmluvy o balíku, ako aj eo Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom pevnej slste Podnku (ďalej len
.Všeobecná podmienky*), Osobtoými podmienkami pre poskytovane služieb Televízie Osobitnými podmenkami pre poskytovanie shižieb intametového prístupu alebo Osobitnými podmienkami
pre poskytovanie Hlasových služieb v závnstosd od toho, ktoré Služby sú na záldade tejto Zmluvy o balíku Účastníkovi poskytované, tvoriace prtohu Všeobecných podmienok, prípadne tfa&e
osobitné podmienky vydané Podratom a upravujúce podmienky pre poskytovanie služieb poskytovaných na základe tsjto Zmluvy o balíku (dHej len .Osobáné podmienky’) aCennfkom pre
poskytovanie služieb PodnAu, vrátane Akoového cenníka (ďalej len .CennV). ktoré sa ako naoddeátefné súčasá tsjto Zmluvy o balíku zaväzujem dodržiavať. Svojim podpisom potvrdzujem (I)
prevzatie Všeobecných podmienok, Osobitných podmienok a Cennika. (í) Že si záväzne objednávam v tejto Zmluva o balíku špecifikovaná Služby, ( i) že sa zaväzujem riadne a včas phií všetky

7)

povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy o beéu Vyhlasujem, že som bol oboznámený Podnfcom. to aktuálna informácie o platných cenách za Služby je možné zlskaf v aktuálnom Cenníku
dostupnom na www.telekom.sk alebo inej ŕtemetovej stránke Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradí a ne predajných miestach Podniku.

8)

9)

Pokiaľ je táto Zmluva o balíku uzatvorená medzi Podnikom a Účastníkom, ktorého je možné považovať za spotrebáefa podfa zákona č. 10212014 Z.z o ochrane spotrebáefa pri predaji tovaiu
alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diafku alebo zirfovy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len ZoOS') a pokleť bola táto Zmluva o balíku
uzatvorená spôsobom uvedaným v ZoOS, Je Účastník oprávnený písomne odstúpV od tejto Zmluvy o balíku v lehote 14 dni odo dfe Á) uzavretie tejto Zmluvy o bslku, ak je Jej predmatom výlučne
poskytovanie Stožieb v rámci Balíka. (M) prevzatia KZ poskytnutého do užívania Účastníkovi, pokiaf spoločne a súčasne s uzavretím tejto Zmluvy o batiku uzatvor! Účastník zmluvu o nájme KZ
alebo kúpnu zmluvu ku KZ Za súčasné uzatvorenie zmkráy o nájme alebo kúpe KZ sa považuje, aj keď sú ustanovenia upraviace nájom alebo kúpu KZ obsahom tejto Zmluvy o baftku
Odstúpením od Zmluvy o beliku sa Zmluva o baliku zrušuje ako celok, vrátane jej jednotvých časti, ktorými sú Zmluvy alebo Dodatky a to od počiatku, pričom Účastník Je povinný na vlastné
náklady, najneskôr v lehote 14 dni odo dfta zánku Zmluvy o baliku vrátiť Podrato akékofvek hnuteľné veó. ktoré mu bou odovzdané v súvelosti s plnením tejto Zmluvy o balíku Podnik Je povinný
najneskôr v lehota 14 dni odo (Ma doničenia odstúpenia od Zmluvy o beliku vrátiť Účastníkovi všetky finančné ako aj vecné ptoena. ktorá od neho obdržal v súvislosti splnením tejto Zmluvy
o beliku.
Účastník podpisom tejto Zmluvy o balíku súhlasí so začatím poskytovania služby aj pred uplynutím lehoty na odstúpenie • 14 dni a to podpisom tejto Zmluvy o baliku alebo
zriadením poslednej Služby, ak je niektorá zo Služieb zriaďovaná, ak nie ja dohodnutá inak. Podnik má právo na úhradu sumy úmernej rozsahu poskytnutého plnenia do momentu
odstúpenia. Týmto súhlasom nie Je dotknutá právo účastníka odstúpiť v lehote 14 dni v zmysle tohto bodu. Podnlc zároveň s touto Zmluvou o balíku odovzdal Účastníkovi aj
Informáciu v zmysle § 3 ZoOS.
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V Žiline, dAa 27.02.2015
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Firm a/ meno prie zvisko zákazníka
Obec Ratkovce
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