Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Kód objednávky;
Kód ůčastnika:
Kód adresáta;
Kód tlačiva:

1-587977840769
4104259100
4104259101
841

B
uzavretá podra ust. ~ 4-4 a súvisiacich ust. zákona Č. 351/2011 Z.z. a elektronických komunikáciách
ten Zmluva~).

V

Zfl€fll neskoršich predpisov medzi Padnikom a Úáastnikarn (ďalej

PODNIK
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava, zapisaný: Qbchodný register Okresného sOdu Bratislava!, oddiel
Sa, vložka číslo 2081/B, CO: 35 763 469, DIC: 2020273893, iČ pra DPH; SK2020273893
Kód predajcu:
BO TA.! LA Rep_9012
Kód tlačiva: 841
Zastúpený:
Katarina Stoláriková
(ďalej en “Podnik“) a

ÚČASTNÍK

—

PRÁVNICKÁ OSOBAIFYZICKÁ OSOBA

-

PODNIKATEĽ

Obchodně meno /
Obec Lozorno, Hlavná In, 90055 Lozorno
Sídlo podnikania:
Register, číslo zápisu
podnikatel‘a:
Kontaktný e-mail:
zslozorno@stonline.sk
IČO:
00304905
(d‘alej len Účastník)

Kontaktné telč.:
lČ pre DPH;

0905530623
SK2020643669

ŠTATUTÁRNY ORGÁN I ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA I SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titul/MenolPriezvisko: Luboš Tvrdoň
Ulica:
Obec:
Telefón:

I Súpisné

číslo:

Č.O~ / Pasu:

Orientačně číslo:
PSČ:
-

ADRESÁT adresa zasielania pisomných Iistín
-

Titul/MenoiPriezvisko: Obec Lozorno
Adresa zasielania:
Hlavná 1/1, 90055 Lozorno
Spósob fakturácie:
Elektronická faktOra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na internetovej stránke Podniku
Požadujem doručovanie EF PDF do e-mailu zslozorno@stonline.sk
Zúčtovacie obdobie: Mesačne od 1.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

TABIJĽKA Č. I
AKCIA: Magenta Office Internet Standard viazanost‘ 24 mes.
Aktívácia
Koncové zariadenie: HAG
Pktrýacia
Dátum: 06.09.2019
HAG/ONT Prenájom Koncového zariadenia
Akt‘vacia
Koncové zariadenie: HAG
Áktlvdcla
Dátum: 06.09.2019
HAGIONT Prenájom Koncového zariadenia
Akt‘vacaa
Názov služby: Magenta Office Internet
Akttvacia
Cislo zmluvy:
Adresa umtestnenia Hlavná 330/52, 90055 Lozorno
9922607164
Císlo zmluvy:
Kontaktná osoba Luboš Tvrdoň Telefón 0905530623
9922607164
Adresa doručenta Hlavna 330/52, 90055 Lozorno
ldentifikácia prístupu: 0018239700
Akt,vacia
Typ pripojenia: Optická technológia GPON
Aktivacia
Program služby: Magenta Office Internet Standard Optic I
Akttvacia
Doba viazanosti V mesiacoch 24
Maximalna rychlosť prijimanta dát [kbit/sl 61440
Maximalna rychlosť odostelania dat [kbit/si 6144
Hlavná služba
Akttvácia
lnštalácia KZ technikem
Aktivacta
-

-

-

-
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Nazov
Magenta Office Internet Standard
Optic 1
Inštalácia KZ technikom
Základ zmluvnej pokuty počiatočná
suma, ktorá bude klesať

Platnosť ceny

-

Cena s DPH
Splatnost
24,00 EUR
mesačne/vopred
_________________________________________

1,00 EUR

jednorázovo

116,11 EUR*
__________________________________________

Na položky označené * sa neuplatňuje DPH
I)

PREDMETOM TEJT0 zMLUvY sú nasledovné závdzky zmluvných sirén:
a)
V pripade, ak sa zmluvné strany v tejto Zmluve alebo V osobilnom dokumente uzavret.:-rn v súvislosti s touto Zmluvou dohodli na poskytnuli koncového
zariadenia (dalej len ‚.Ki‘) Účastnikovi do jeho uživania vo forme predaja, nájmu aleb~ bezplatného užívania, Podnik je povinný poskytnúf učastníkovi
príslušné KZ za dohodnutých podmienok. Ak důjde kzán‘ku tejlo Zmluvy Z dčvodu s-‘nožnosti ariadenia pripojenia k sieti, dčjde zároveň aj k zániku
dohody zmluvných strán týkajúcej sa poskytnutia <Z Učastníkovi a učastník je z tohis důvodu povinný bezodkladne vrátit Podniku 1<2, ak došlo kjeho
prevzatiu.
b)
Závazok Podniku zriadít pripojenie k sieti Podniku v rozsahu podmienok špecifikovar‘ých v taburke Č. I, ak je zriadenie technicky uskutočniteíné
v dohodnutom mieste umiestnenia koncového bodu siele, a to v lehote 30 dni odo
uzavretia tejto Zmluvy, ak Sa zmluvné strany nedohodnú na
predlženl tejto lehoty (dohoda o prediženi tejto lehoty nemusi byt‘ plsomná). Ak takéto 2 edenie nie je technicky uskutočnitefné. táto Zmluva zaniká dňom
doručenia oznámenia Podniku O tejto skutočnosti Účastníkovi.
c)
Závézok Účastníka platit riadne a včas cenu za zriadenie a použivanie pripojenla kHet~ Podniku a za služby poskytované na základe tejto Zmluvy
a dodržíavat ostatně svoje povinnosti vsůlade s touto Zmluvou. vrátane jej súčasti, klos:- carla Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejných služieb
spoločnosti Slovak Telekom,a.s.(ďalej len ‚Všeobecné podmienky‘), Osobitné podmienk~ p‘a poskytovanie služieb internetového pristupu, pripadne ďalšie
osobitné podmienky vydané Podnikom a upravujůce podmienky pre poskytovanie služ t alebo dodanie <2 na základe tejto Zmluvy (d‘alej len ‚Osobitně
podmienkyt) a aktuálne platný Cennik pre poskytovanie služieb Podniku (d‘alej len „Cenn‘L:j.
2)
Táto Zmluva Sa uzatvára na DOBU NEuRČITÚ.
3)
ELEKTRONICKÁ FAKTÚRA: Účastník podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje/udeľuje súhlas na y-oskytovanie faktOry v elektronickej forms, a zároveň súhlas 5
poskytovaním EP sprístupnenim na internetovej stránke Podniku podfa platných Všeobecny;s podmienok a Cennika. Zároveň bude Učastnikovi bezplatne
poskytovaná služba Podrobný výpis v elektronickej forme na inlernetovej stránke podniku- A:: Učastník využil možnost zasielania rovnopisu EF na e-mail, EF
bude zároveň doručovaná ako priloha e.mailovej správy vo formáte PDF na e-mailovů adres, určenO Učastnikom pre zasielanie EP podra tejto Zmluvy a jej
otvorenie nebude chránené heslom proti neoprávneněmu pristupu k údajom. Učastník podp are tejto Zmluvy potvrdzuje, že si je vedomý zodpovednosti za
ochranu údajov na EF zasielanej na ním určenú e~mailovú adresu pred pristupom tretich osů~‘ :odnik nezodpovedá za škody spůsobeně účastníkovi prístupom
neoprávnených osůb k údajom na EF vo formáte POP. Odpis EF v listinnej forme je spoplatnes, vzmysle Cennika.
4)
ZÚČTOVACIE OBDOBIE: Trvaniezůčiovacieho obdobia je uvedené vtaburke s názvom ‘Adre:žt- adresa zasielania pisomných listin“. Prípadnúzmenu trvania
zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Učastnikovi najmenej jeden mesiac vopred. Frekvencía fcs‘urácie je jednomesačná.
Účastnlk je povinný v pripade straty alebo poškodenia Koncového zarradenia WiFi router alebo madam alebo nevrátenia alebo vrátenia poškodeného Koncového
zariadenia WiFi router alebo modem v stanovenej lehote po ukončeni Zmluvy alebo počas trvania ž‘ilu‘y na základe výzvy Podniku zaplatit Podniku Uednorazovo)
Zmluvnú pokutu 60,00 E (DPH Sa neuplatňuje). Podmienky vrátenia Koncového zariadenia WiFi routar alabo modem sú uvedené v Obchodných podmienkach na predaj
a nájom koncových zariadeni.
I)
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE: Táto časf Ivon osobitnú zmluvu O výpožičke 1<2, ktorú Účastník a Ps:lnrk uzatvárajú v sůvislosti S Dodatkom k Zmluve o poskytovaní
verejných služleb na službu Magenta Office Internet. Podnik sa zavázuje prenechaf Učaslr-5 cvi (ako vypožičiavatefovi) do bezplatného uživania koncové
zanadenie HAG! ONT (ďalej len ‚1<2‘) a Učastník sa zavázuje uživaf KZ riadne a na dohodnuty učel, ktorým je využivanie služby Magenta Office Internet spolu
dopinkovými službami podľa Cennika. KZ bude Účastníkovi doručené kuriérom, pripadne y-cvereným pracovnikom Podniku. Výpožička KZ nie je sůčasfou
Služby poskytovanej na základe Zmluvy o poskytovaní verejných služieb a riadi sa Obchodnyrr‘: padmienkami na predaj a nájom koncových zariadeni (ďalej len
‚Obchodné podmienky‘) pričom platí, že na Podnik ako požičiavatefa <Z sa vzfahujú všetky p ‚rva a povinnosti, ktoré sav Obchodných podmienkach vzfahujů
na Podnik ako prenajímatefa a na Učastnika ako vypožičiavatefa KZ sa vzfahujú včelky ptá‘- a povinnosti, ktoré sav Obchodných podmrenkach pre predaj a
nájom 1<2 vzfahujú na nájomcu s výnimkou tých ustanoveni, klorých uplatnenie je vzhfad‘.-m na platnú právnu úpravu možné len na nájomnů zmluvu a
Cennlkom 1<2. Cenník <Z a Obchodné podmienky tvoria súčast tejtoZmluvy výpožičke. Doba ycania výpožičkyje neurčitá — najneskůr do ukončenia Zmluvy. V
pripade zániku Zmluvy O výpožičke je Účastník povinný vrátit Podniku <Zv nepoškodenom :::sve spolu s príslušenstvom, a to najneskůr v tehote 10 dni odo
dňa zániku Zmlu“y ovýpožičke. Učastník je povinný v pripade straty alebo poškodenia l-CZ ales: nevrátenia alebo vrátenia poškodeného KZ v stanovenej lehote
Po ukončeni Zmluvy o výpožičke alebo počas trvania Zmluvy O výpožičke, na základe výzvy Podniku zaplatit Podniku aednorazovo) zmluvnú pokutu 60,00 E
(DPH Sa neuplatňuje). Podmienky vrátenia 1<2 sú uvedené v Cenníku alebo ich Podnik oznámr Učastníkovi vovýzve na vráteníe 1<2.
2)
ZMLUVNÁ POKUTA (ZP):
a)
Podnik a Účastník sa dohodli, že porušením závázku viazanosti vznikne Podniku va-n Učastníkovi právo na zaplatenie vyúčtovanej zmluvnej pokuty.
Zmluvná pokuta okrem sankčnej a prevenčnej funkcie predstavuje aj paušalizovanú Poradu škody spósobenej Podniku v důsledku porušenia závazku
viazanosti vzhradom na benefity. ktoré Podnik poskytol Účastníkovi na základe lejto Zrluvy. Benelitmi sa rozumie súčet všetkých zliav zo štandardných
poplatkov za zriadenie a poskytovanie Služby (vrátane Dopinkových služieb) podra Cerrika (rozhodujúce sú ceny bez viazanosti), zfava z ceny 1<2, ktorá
predstavuje rozdiel medzi neakciovou a akciovou kOpnou cenou, ak bob Učastnikovi na s-žklade tejtoZmluvy poskytnuté. Záktadom pre výpočet zmluvnej
pokuty za porušenie závazku viazanosti tejto Služby, ktorá zohfadňuje Benefity poskylr:le Učastníkovi podľa tejlo Zmluvy, je súčet základu pre výpočet
zmluvnej pokuty vo vztahu k porušeníu zmluvného závazku viazanosti Služby a pripadrc- 1<2. ak boli Učastníkovi poskytnuté vo vztahu k tejto Službe, a to
vo výške určenej v tabuíke Č. I tejto Zmluvy (ďalej len ‚Základ pre výpočet‘). Vyúčtovarl: suma zmluvnej pokuty bude vypočítaná podra nižšie uvedeného
vzorca, ktorý vyjadruje denně klesenie zo Základu pra výpočet počas plynutia doby vraz-: :-asti až do dňa ukončenia Zmluvy alebo prerušenia poskytovania
Služieb v důsledku porušenia závázku viazanosti.
b)
Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty Základ pre výpočet ZP — (celé dni uplynuté z dob‘, naaanostifcelkový počet dni doby viazanosti * Základ pre výpočet
zmluvnej pokuty)
c)
Zrnluvná pokuta je splatná v lehote uvedenej na faktOre, ktorou je Účastníkovi vyulovaná. Uhradenim zmluvnej pokuty zaniká dojednaný závazok
viazanosti, preto Účastník zmluvnú pokutu za porušenie závézku viazanosti zaplati ‘se jedenkrát. Podnik je oprávnený požadovat náhradu škody
spůsobenej porušením závázku viazanosti, pre prípad ktorej bola dojednaná a vyůčto‘ra‘:á zmluvná pokuta, len vo výške presahujúcej Sumu ‘eyůčtovanej
zmluvnej pokuty.
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d)

3)
4)

5)
6)

7)

8)

ZAVAZOK VIAZANOSTI: Účastník Sa zavázuje, že po dobu viazanosti v zmysle tejto Zmluvy (ďalej len ‚doba viazanostr), ktorá Sa poelta od Rozhodného
dňa, ktorým je deň aktívácie Služby podta tejto Zmluvy: (i) zotrvá v zrnluvnom vztahu s Podnikom vo vztahu k Službe poskytovanej podra tejto Zrnluvy.
teda nevykoná žiadny úkon, ktorý by viedol k ukončeniu Zmluvy a (U) bude riadne a včas uhrádzat‘ cenu za poskytovaně Službu (dalej len závazok
viozanoati‘), pričom poru&enlni závázku viazanoati je (i) výpoveďZmluvv Učaeln!kom, ak výpovedná khola abbo lnA osobitne dohodnutá lehota uplyibie
počas dojednanej doby viazanosti (U) nezaplatenie ceny za poskytnutě Služby Učastnikoni ani do 45 dni po jej splatnosti na základe ktorého vznikne
Podniku právo na odslúpenie od Zmluvy (d‘alej en ‚porušeníe závšzku viazanosti‘). Doba viazanosti plynie iba počas doby využivania Služby v zmysle
tejto Zmluvy. V pripade prerušenia poskytovania Služby Podniku na základe využitia práva Podniku prerušit Účastnlkovi poskytovanie Služby
vyplývajúceho z prislušných právnych predpisov alebo Všeobecných podmienok, automaticky predlži O obdobie zodpovedajúce skutočněmu trvaniu
prerušenia poskytovania Služby Podniku, kedy doba viazanosti neplynie.
Spracúvanie osobných ůdajov: Podnik Sa zavázuje spracúvar osobně údaje výlučne na účely, na ktoré boll ziskane. V pilpade zrneny účelu spracovania
osobných údajov si na túto zmenu ‚‘yžiada osobitný súhlas. Viac informácii O použlvani osobných údajov možno nájst na ‚‘M~v.lelekorn.sk/osobne-udaje
ÚČASTNIK ČESTNE VYHLASUJE, že je vlastnikom nehnuternosti, na ktorej má byť podia tejto Zmluvy vybudovaně pripojné lelekomunikačné vedeni
a umiestnený koncový bod slete služby, alebo že má k predmetnej nehnuternosti uživacie právo z nájomného alebo mého právneho vztahu Učastnik, Mory má
nehnuternosti užívacie právo nájomného alebo mého právneho vztahu zároveň čostne vyhlasuje, že informoval vlastnika O vybudovanl pripojného
telekomunikačného vedenia umiestneni koncového bodu slete služby a jeho dósledkoch v plnom rozsahu a má k tornu od viasinika vyslovný súhlas Ak
Učastnlk uviedol v tomto vyhlásaní nepravdivé alebo neúplně lnrormácle alebo na základe výzvy Podniku nepredloži vyhlásenie vlastnika nehnuteihost
a v súvislosti stým vznikne Podniku Škoda alebo dodatočně náklady, Učastnik Sa zavězuje Podniku túto Škodu alebo dodatočné náklady uhradit‘.
V pripade Sk Účastnik vypovie alebo odstúpi od te$o Zmlu‘,y prado dňom technického zriadenia služby alebo svojim konanim alebo nečinnost‘ou zman
zriadenie zmluvne dohodnutej služby zavázuje Sa zaplatit Podniku náklady vzniknuté v súvislosti so zriadenim služby vo výške 100€ (DPH Sa neuplatňuje).
Vyhlásenie Účastníka alebo jeho zástupcu: Vyhlasujem, že som sa oboznámil sobsahom tejto Zmluvy, ako aj so Všeobecnými podmienkami, Osobitnými
podmienkami a Cennikom, ktoré sa ako neoddelitel‘né súčasti tejto Zmluvy zavizujern dodržiavat. Svojim podpisom polvrdzujem (I) prevzatie Všeobecných
podmienok. Osobitných podmienok, Cennika, ak bob dojednané jeho prevzatie na predajnom mieste, (U) že si závázne objednávám v tejlo Zmluve
Špeciflkované Služby, (UI) že sa zavázujern riadne a včas plnit všetky povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, dodatkov k Zmluve, Všeobecných podmienok
Osobitných podmienok, Cennika, najmá riadne a včas platiť cenu za zriadenie a poskytovanie Služby. Vyhlasujem, že som bol oboznámený Podnikcirn, že
aktuálne informácie o platných cenách za Služby je možné ziskaf v aktuálnom Cenniku dostupnorn na ‚~.telekom,sk alebo inej internetovej stránke Podniku
ktorá ju v budúcnosli nahradí a na predajných miestach Podniku.
Túto Zrnluvu je možné menit niektorým so spósobov dojednaných v tejto Zmluve, Cenniku, Všeobecných podmienkach alebo Osobitných podmienkach. Tálo
Zrnluva nadobúda platnost‘ a účinnost‘ dňom jej podpisania zmluvnými stranami. Podnik a Učastník Sa dohodli na určeni důvodov podstatnej zmeny zmluvných
podmienok tak, že tieto důvody sú obsahom časti Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných siužieb Podniku, upravujúcej Zmenu Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že v pripade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkotvek z konečných clen služieb Podniku upravit lak
že k základu dane (cena bez DPH) uplatni sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti Podniku.

V Bratislave, dňa 07.09,2019

V

dňa

SIo‘.‘sk T&ekorn, as,
SicB~4k~l6k‘te~.s. v zastúpen‘
B
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