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Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Kód objednávky:
Kód účastníka:
Kód adresáta:
Kod tlaciva:
.

-.

1-314769528332
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uzavretá podra ust. ~ 44 a sůvisiacich ust. zákona 6.351/2011 Z.z. a elektronických komunikáciách v zneni neskoršich predpisov medzi Podnikom a Ůčastnikom (d‘alej
en „Zmluva).

PODNIK
Siovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava, zapisaný: Obchodný register Okresného sůdu Bratislava I, oddiel
Sa, vložka číslo 2081/B, IČO: 35 763 469, DIC: 2020273893, IC pre DPH: SK2020273893
Kód predajcu:
BO TA/ LA Specialist_30389
Kód tlačiva: 841
Zastúpený:
Katarina Stoláriková
(ďalej len “Podnik“) a

ÚČASTNÍK

—

PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA

—

PODNIKATEĽ

Obchodné meno /
Obec Lozorno, Hlavná 1/1, 90055 Lozorno
Sídlo podnikania:
Register, čislo zápisu
podnikatel‘a:
E-mail:
obec@lozorno.sk
CO:
00304905
(d‘alej len “Účastník‘)

Telefón:
IC pre DPH:

0905530623
5K2020643669

ŠTATIJTÁRNY ORGÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA I SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titul/Meno/Príezvisko: Luboš Tvrdoň
Ulica:
Obec:
Telefón:

Sůpisné čislo:

Orientačné číslo:

PsČ:
COP I Pasu:

ADRESÁT adresa zasielania písomných listin
-

Titul/Meno/Priezvisko:
Adresa zasielania:
Spósob fakturácie:
Číslo SMS notifikácie:
Zúčtovacie obdobie:

Obec Lozorno
Hlavná 1/1, 90055 Lozorno
Papierová faktúra zasielaná poštou.
Mesačne od 1 .dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

TABUĽKA Č. 1
AKCIA: Magenta Office Internet Standard viazanost‘ 24 mes.
Aktivácia
Názov služby: Magenta Office Internet
Aktivácia
Číslo zmluvy:
Adresa umiestnenia: Zvončinska 190/3, 90055 Lozorno
9921615234
Číslo zmluvy:
Kontaktná osoba: Luboš Tvrdoň Telefón: 0905530623
9921615234
Adresa doručenia: Zvončinska 190/3, 90055 Lozorno
identifikácia prístupu: 0017587180
Aktivácia
Typ pripojenia: Metalická technológia
Aktivácia
Program služby: Magenta Office Internet Standard VDSL 1
Aktivácia
Doba viazanosti v mesiacoch: 24
Maximálna rýchlosť prijimania dát [kbit/s]: 30720
Maximálna rýchlosť odosielania dát [kbit/sJ: 3072
Hlavná služba
Aktivácia
Typ zriadenia: lnštalácia technikom
Aktivácia
HAG/ONT Prenájom Koncového zariadenia
Aktivácia
Koncove zariadenie HAG
Aktivacia
Dátum: 24.05.2019
Nazov
Platnost ceny
Cena s DPH
Splatnosť I
Základ zmluvnej pokuty počiatočná
116,11 EUR
suma, ktorá bude klesať
-

-

Na položky označené * sa neuplatňuje DPH

Kód objednávky: 1-31476952e332
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ZMLUVNÝ DOKUMENT JE POTREBNÉ PODPISAt NA POSLEDNEJ STRANE
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2)
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10)

PREDMETOM TE.~O ZMLUVY sú nasledovné závázky zmluvných strán:
a)
V pripade, ak Sa zmluvné strany v tejto Zmluve atebo V osobitnom dokumente uzavretom v súvislosti s touto Zmluvou dohodli na poskytnuli koncového
zariadenia (ďalej ten „1<2‘) Učastnikovi do jeho uživania vo forme predaja, nájmu alebo bezplatného uživania, Podnik je povinný poskytnůf Učastnikovi
prislušné KZ za dohodnutých podmienok, Ak důjde kzániku tejto Zmluvy z důvodu nemožnosti zriadenia pripojenia k sieti, důjde zároveň aj k zániku
dohody zmluvných strán týkajúcej Sa poskytnutia KZ Učastníkovi a Učastník je z tohto důvodu povinný bezodktadne vrátíť Podniku 1<2, ak došlo kjeho
prevzatiu.
b)
Závazok Podniku zriadiť pripojenie k sjeli Podniku v rozsahu podmienok špecifikovaných v tabufke Č. 1, ak je zriadenie technicky uskutočnitefné
v dohodnutom mieste umiestnenia koncového bodu siete, a to v lehole 30 dni odo dňa uzavretia tejto Zmluvy, ak Sa zrnluvné strany nedohodnú na
predlženi tejto lehoty (dohoda o predlženi tejto lehoty nemusi byť pisomná). Ak takéto zriadenie nie je technicky uskutočnitel‘né, táto Zmluva zaniká dňom
doručenia oznámenia Podniku o tejto skutočnosti Účastnikovi.
c)
Závazok Účastnika ptaliť riadne a včas cenu za zriadenie a použivante pripojenia k steti Podniku a za služby poskytované na základe tejto Zmlu~y
a dodržiavať ostatné svoje povinnosti v súlade s touto Zmtuvou, vrátane jej súčasti, ktoré tvoria Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejných stužieb
spotočnosti Stovak Telekom,a.s.(ďalej ten ‚Všeobecné podmienky‘), Osobitné podrnienky pre poskytovanie služieb internetového pristupu, pripadne ďatšie
osobitné podmienky vydané Podnikom a upravujúce podmienky pre poskytovanie služieb atebo dodanie 1<2 na základe tejto Zmluvy (ďatej ten Osobitné
podmienky‘) a aktuálne platný Cennik pre poskytovanie služieb Podniku (ďalej ten „Cennik“).
Táto Zmluva Sa uzatvára na DOBU NEURČITÚ.
ZÚČTOVACIE OBDOBIE: Trvanie zúčlovacieho obdobia je uvedené v tabufke 5 názvom ‘Adresát - adresa zasielania pisomných tistin“. Pripadnú zmenu Irvania
zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Učastníkovi najmenej jeden mesiac vopred. Frekvencia fakturácie je jednomesačná.
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE: Táto čast‘ tvorí osobitnú zmluvu o výpožičke KZ, ktorú Účastník a Podnik uzatvárajú v súvislostt S Dodatkom k Zmluve o poskytovaní
verejných služieb na službu Magenta Oft7ce Internet. Podnik Sa zavazuje prenechaf Účastnikovt (ako ~‘požičiavatel‘ovt) do bezplatného uživania koncové
zartadenie HAG! ONT (ďalej ten „1<2‘) a Účastník Sa zavázuje uživaf 1<2 riadne a na dohodnutý účel, ktorýmje využivanie služby Magenta Otice Internet spolu
dopinkovými stužbami podfa Cennika. KZ bude Učastníkovi doručené kuriérom, prípadne povereným pracovntkom Podniku. VýpožiČka <2 nie je súčasfou
Služby poskytovanej na základe Zmluvy o poskytovaní verejných služieb a riadi Sa Obchodnými podmienkamt na predaj a nájom koncových zariadeni (ďalej ten
„Obchodné podmienky‘) pričom platí, že na Podnik ako požičiavatel‘a 1<2 Sa vzfahujú všetky práva a povinnosti, ktoré Sav Obchodných podmienkach vzťahujú
na Podnik ako prenajimatefa a na Učastníka ako vypožtčiavatel‘a KZ Sa vzfahujú všetky práva a povinnosti, ktoré sav Obchodných podmienkach pre predaj a
nájom KZ vzfahujú na nájomcu s výnimkou tých ustanoveni, ktorých uptatnenie je vzhfadom na plalnú právnu úpravu možné en na nájomnú zmluvu a
Cennikom KZ. Cennik (Z a Obchodné podmienky tvoria súčasf tejto Zmtuvy výpožičke. Doba trvania výpožičkyje neurčitá — najneskůr do ukončenta Zmlu~‘. V
prípade zániku Zmluvy O výpožičke je Učastník povinný vrátit‘ Podniku 1<2 v nepoškodenom stave spolu s prislušenstvom, a to najneskůr v tehote 10 dni odo
dňa zániku Zmluvy o výpožičke. Učastník je povinnýv pripade straty atebo poškodenia KZ atebo nevrátenia alebo vrátenia poškodeného 1<2v stanovenej tehote
Po ukončeni Zmluvy O výpožičke atebo počas trvania Zmluvy O výpožičke, na základe výzvy Podniku zaplatit Podniku (jednorazovo) zmluvnú pokutu 60,00 €
(DPH Sa neuplatňuje). Podmienkyvrátenia KZ sú uvedené v Cenníku alebo ich Podnik oznámi Účastníkovi vo výzve na vrátenie KZ.
ZMLUVNÁ POKUTA (ZP):
a)
Podnik a Účastnik Sa dohodli, že porušením závazku viazanosti vznikne Podniku voči Účastníkovi právo na zaplatenie vyúčtovanej zmluvnej pokuty.
Zmluvná pokuta okrem sankčnej a prevenčnej funkcie predstavuje aj paušalizovanú náhradu škody spůsobenej Podniku v důsledku porušenia závazku
viazanosli vzhl‘adom na benefity, ktoré Podnik poskytol Učastnikovi na základe tejto Zmluvy. Benetitmi sa rozumie súčet všetkých zliav zo štandardných
poplatkov za zriadenie a poskytovanie Služby (vrátane Dopinkových stužieb) podfa Cennika (rozhodujúce sú ceny bez viazanosti), zFava z ceny <Z, ktorá
predstavuje rozdiel medzi neakciovou a akciovou kúpnou cenou, ak boto Účastníkovi na základe tejto Zmluvy poskytnuté. Základom pre výpočet zmtuvnej
pokuty za porošenie závazku viazanosti tejto Služby, ktorá zohľadňuje Benefity poskytnuté Učastnikovi podIa tejto Zmluvy, je súčet základu pre výpočet
zmluvnej pokuty vo vztahu k porušeniu zmluvného závazku vtazanosti Služby a pripadne KZ, ak boli Učastníkovi poskytnuté vo vzťahu k tejto Službe, a to
vo výške určenej v tabufke Č. 1 tejto Zmluvy (ďalej ten „Základ pre výpočet‘). Vyúčtovaná suma zmtuvnej pokuty bude vypočltaná podľa nižšie uvedeného
vzorca, ktorý vyjadruje denné ktesanie zo Základu pre výpočet počas plynutia doby viazanosti až do dňa ukončenia Zmluvy alebo prerušenia poskylovania
Služieb v důsledku porušenia závazku viazanosti.
b)
Vyúčtovaná suma zmtuvnej pokuty = Základ pre výpočet ZP — (celé dni uplynuté zdoby viazanostilcelkový počet dni doby viazanosti * Základ pre výpočet
zmtuvnej pokuty)
c)
Zmluvná pokuta je splatná v tehote uvedenej na faktúre, ktorou je Účastníkovi vyúčtovaná. Uhradením zmtuvnej pokuty zaniká dojednaný závazok
viazanosti, preto Učastník zmtuvnú pokutu za porušenie závázku viazanosti zaplatí iba jedenkrát. Podnik je oprávnený požadovať náhradu škody
spůsobenej porušením závazku viazanosti, pre pripad ktorej bota dojednaná a vyúčtovaná zmluvná pokuta, ten vo výške presahujúcej sumu vyúčtovanej
zmtuvnej pokuty.
d)
ZÁVAZOK VIAZANOSTI: Účastník Sa zavazuje, že po dobu viazanosti v zmyste tejto Zmluvy (ďalej len „doba viazanosti“), ktorá Sa počita od Rozhodného
dňa, ktorým je deň aktivácie Služby podfa tejto Zmtuvy: (I) zotrvá vzmluvnom vztahu s Podnikom vo vztahu k Stužbe poskytovanej podt‘a tejto Zmtuvy,
teda nevykoná žiadny úkon, ktorý by viedol k ukončeniu Zmtuvy a (ii) bude riadne a včas uhrádzat cenu za poskytované Službu (ďatej ten „závazok
viazanosti‘), pričom porušením závazku viazanosti je (I) výpoveď Zmtuvy Učastníkom, ak výpovedná lehota atebo má osobitne dohodnutá lehota uptynte
počas dojednanej doby viazanosti (ii) nezaplatenie ceny za poskytnuté Služby Účastnikom ani do 45 dní Po jej splatnosti, na základe ktorého vznikne
Podniku právo na odstúpenie od Zmluvy (d‘alej ten „porušenie závazku viazanosti“). Doba viazanosti plynie iba počas doby využívania Služby v zmysíe
kejlo Zmtuvy. V pripade prerušenia poskytovania Služby Podniku na základe využitia práva Podniku prerušif Učastníkovi poskytovanie Služby
vyplývajúceho z pristušných právnych predpisov atebo Všeobecných podmienok, automaticky predlži O obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu
prerušenia poskytovania Služby Podniku, kedy doba viazanosti neptynie.
Spracúvanie osobných údajov: Podnik Sa zavazuje spracúvaf osobné údaje výtučne na účely, na ktoré bolí ziskane. V pripade zmeny účelu spracovania
osobných údajov si na túto zmenu vyžiada osobitný súhtas. Viao intormácii O použivani osobných údajov možno nájst na ‚‘,~.tetekom.sk/osobne-udaje.
ÚČASTNÍK ČESTNE VYHLASUJE, že je vtastnikom nehnutefnosti, na ktorej má byt‘ podfa tejto Zmluvy vybudované pripojné tetekomunikačné vedenie
a umiestnený koncový bod siete služby, alebo že mák predmetnej nehnutet‘ností uživacie právo z nájomného alebo mého právneho vztahu. Účastník, ktorý má
nehnutel‘nosti uživacie právo z nájomného atebo mého právneho vztahu zároveň čestne vyhlasuje, že informovat vlastníka o vybudovaní pripojného
tetekomunikačného vedenta umiestnení koncového bodu siete služby a jeho důsledkoch v pinom rozsahu a má k tomu od vlastníka výslovný súhtas. Ak
Učastník uviedol v tomto vyhtáseni nepravdivé atebo neúplné informácie atebo na základe výzvy Podniku nepredložl vyhtásenie vlastníka nehnutetnosti
a v súvislosti s tým vznikne Podniku škoda atebo dodatočné náklady, Učastník Sa zavazuje Podniku túto škodu atebo dodatočné náklady uhradit.
V pripade ak Účastník ‚ypovie alebo odstúpi od tejto Zmluvy predo dňom technického zriadenia služby atebo svojim konanim atebo neČinnostou zmari
zriadenie zmluvne dohodnutej služby zavazuje se zaplatit Podniku náklady vzniknuté v súvislosti so zriadenim stužbyvo výške 100€ (DPH se neuplatňuje).
Vyhtásenie Účastníka atebo jeho zástupcu: Vyhlasujem, že som Sa oboznámit S obsahom tejto Zmtuvy, ako aj so Všeobecnými podmienkami, Osobitnými
podmienkami a Cennikom, ktoré Sa ako neoddetitefné súčasti tejto Zmtuvy zavazujem dodržiavat. Svojim podpisom potvrdzujem (i) prevzatie Všeobecných
podmienok, Osobitných podmienok, Cennika, ak boto dojednané jeho prevzatie na predajnom mieste, (ii) že si závázne objednávam v tejto Zmtuve
špecitikované Služby, (ti) že sa zavazujem riadne a včas plnit všetky povinnosti vyplývajúce z tejto Zmtuvy, dodatkov k Zmluve, Všeobecných podmienok,
Osobitných podmienok, Cennika, najmá riadne a včas platíť cenu za zriadenie a poskytovanie Služby. Vyhlasujem, že som bot oboznámený Podnikom, že
aktuétne informácie O platných cenách za Stužby je možné získat v aktuálnom Cenniku dostupnom na v~vw.Ielekom.sk alebo inej internetovej stránke Podniku,
ktorá ju v budúcnosti nahradí a na predajných rniestach Podniku,
Túto Zmtuvu je možné menit niektorým zo spůsobov dojednaných v tejto Zmtuve, Cenniku, Všeobecných podmienkach alebo Osobitných podmienkach. Táto
Zmluva nadobúda platnost a účinnost dňom jej podpisania zmluvnými stranami. Podnik a Účastník Sa dohodli na určeni důvodov podstatnej zmeny zmluvných
podmienok tak, že tieto důvody sú obsahom časti Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných stužieb Podniku, upravujúcej Zmenu Zmtuvy.
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Ii)

Zmjuvné strany Sa dohodil, že v pripade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorůkofvek z konečných clen stužieb Podniku upravit‘ tak,
že k základu dane (cene bez DPH) uplatní sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuátnu V čase vzniku daňovej povinnosti Podniku.

V Žitíne, dňa 25.05.2019
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Firma / menopriezvisko zákazníka
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Obec Lozorno

