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Zmluva o poskytovaní verejných služieb

-

balík služieb

1-295475470451

Kód objednávky:
Kód účastníka:
kód adresáta:
Kód tlačiva:

1153222700
5100018584
841

H
uzavretá v zmycte zákona č. 35112011 ii. o elektronických komunikáciách (ďalej ten ‚zmluva alebo ‚Zmluva o balikit)

PODNIK
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zapisaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sa, vložka číslo 20811B, ICO: 35 763 469, DIC: 2020273893, IC pre DPH: SK2020273893
kód predajcu:
Telesales ySE Rep_42304
Kód tlačiva: 841
Zastúpený:
Silvia Haburaj
(ďalej len ‘Podnik“) a

ÚČASTNíK— PRÁVNICKÁ OSOBAIFYZICKÁ OSOBA

—

PODNIKATEĽ

Obchodně meno /
Obec Lozorno, Hlavná 1/1, 90055 Lozorno
Sídlo podnikania:
Register, čislo zápisu
pod nikateľa:
E-mail:
obec@lozorno.sk
IČO:
00304905
I DIČ:
I
(ďalej len “Účastník“)

Telefón:
IČ pre DPH:

0905530623
SK2020643669

ŠTATLJTÁRNY ORGÁN I ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA I SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titul/MenoiPriezvisko: Luboš Tvrdoň
Ulica:
Obec:
Telefón:

I Sůpisné číslo: I
I ČOP / Pasu:

Orientačně číslo:
PSC:
-

ADRESÁT adresa zasielania písomných listín
-

Titul/Meno/Priezvisko: Obec Lozorno
Adresa zasielania:
Hlavná 111, 90055 Lozorno
Spósob fakturácie:
Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) spristupnená na internetovej stránke Podniku
Požadujem_doručovanie EF PDF do e-mailu_obec@lozorno.sk
Cislo SMS notifikácie:
Zúčtovacie obdobie: Mesačne od tdňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci
TABUĽKA Č. I
BALíK i p AKCIA: INT > DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov
Aktivácia
Cislo zmluvy:
Kontaktná osoba: Luboš Tvrdoň Telefón: 0905530623
9921149170
Adresa doručenía: Hlavná 1/1, 90055 Lozorno
Názov služby: Magio Internet
Akttvacta
Cislo zmluvy:
Adresa umiestnenta Hasičska 3/1, 90055 Lozorno
9921149169
ldentifikácia pristupu: 0018215185
Aktivacia
Typ pripojenia: Optická technológia GPON
Aktivacia
Program služby: Magio Internet XL Optik GPON
Aktivácia
HAG/ONT WIFI
Aktivacia
KZ ONT
Aktivacta
Dátum: 02.0&2019
Typ zriadenia: lnštalácia technikom
Akttvácia
Nazov
Platnost ceny
Cena s DPH
Splatnost
Balík Magio Internet XL
Akciová cena platná počas 1.- 30. rrtesiaca
20,89 EUR
mesačne/vopred
lnštaláciatechnikom
19,99 EUR
jednorazovo
Základ pre výpočet ZP Balík
Zmluvná pokuta za porušenie záväzku
180,00 EUR*
jednorazovo
viazanosti
-

-

-

-

-

Na položky označené * sa neuplatňuje DPH
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ZMLUVNÝ DOKUMENT JE POTREBNÉ PODPlSAt NA POSLEDNEJ STRANE

1)

Na základe lejto amluvy dochádza k uzatvoreniu novej Zmluvy o poskytovaní verejných služíeb, ak Sa Služba má na základe tejto zmluvy Učastníkovi zriadit
vzmysle dohodnutého spósobu zriadenía (dalej len ‚Zmluva) alebo kuzavretiu osobitného Dodatku kZmluve o poskytovaní verejných služieb, ak sa Služba
nemá na základe leilo zmtuvy Učastníkovi zriadit (d‘alej ten Dodatok“). Podmienky Balíka Sa na poskytovanie tejto jednotlivej Služby v zmysle tejto zmluvy
neuplatnia.
2)
Účastník má nárok na poskytovanie Služby v zmyste tejto zmluvy vo zvolenom programe v zmysle tabufl<y č. I za akciové ceny podIa tabuíky č. 1 a to odo dňa
zriadenia Služby (ak Sa Služba zriaďuje) alebo odo dňa uzavrelia Dodatku (akuž účastník Službu využiva na základe existujúcej Zmluvy) v zmyste tejto zmtuvy,
až do uplynutia 3D. mesiaca odo tohto dňa. Po uplynuti 3D. mesiaca bude Učastníkovi poskytovaný zvolený Program Služby za cenu bez viazanosti podta
platného Cennika. Deň, ktorý je rozhodujúci pre začatie poskytovania Služby je Rozhodným dňom.
3)
LÚČ t UVACIE UBDUBIE: I rvanie zuč!ovacieho obdobia je uvedené v tabuľke $ názvom Adresát - adresa zasielania pisomnych listin‘. Pripadnú zmenu trvania
zúčtovacieho obdobia Podnik oznámí Učastníkovi najmenej jeden mesiac vopred. Frekvencia fakturácie je jednomesačná.
4)
Účastník má nárok na zriadenie Služby technikom, ktorá samá v zmysle tejto Zmluvy o balíku zriaclit, za akciovú cenu v zmysle tabulky č. 1.
5)
Účastník je povinný v pripade straty alebo poškodenia Koncového zariadenia WiFi router alebo modem alebo nevrálenia alebo vrátenia poškodeného
Koncového zariadenia WiFi router alebo modem v slanovenej lehote Po ukončeni Zmluvy alebo počas trvania Zmluvy na základe výzvy Podniku zaplaliť
Podniku Gednorazovo) Zmluvnú pokutu 60,DD € (DPH sa neuplatňuje). Podmienky vrátenia Koncového zariadenia WiFi router alebo modem sú uvedené v
Obchodných podmienkach na predaj a nájom koncových zariadeni.
Služba Internet:
I)
PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY INTERNET
2)
Podnik a Účastník uzatvárajú vo vztahu k tejto Stužbe Zmluvu O poskytovani verejných služieb. Predmetom Zmtuvy sú nastedovné závázkyzmluvných strán:
a)
závázok Podniku zriadit‘ pripojenie k sieti Podniku v rozsahu podmienok špecifikovaných v časti ‚Typ zriadenia~ v tabul‘ke č. 1, ak je zriadenie technicky
uskutočnitetné v dohodnutom mieste umiestnenia koncového bodu siete, a to v tehote 3D dni odo dňa uzavretia lejte Zmluvy. ak sa zmtuvné strany
nedohodnú na predtžení tejto lehoty (dohoda o predlženi tejto lehoty nemusi byť pisomná). Ak takéto zriadenie nie je technicky uskuločnitetné, táto
Zmtuva zaniká dňom doručenia oznámenia Podniku o tejto skutečnosti Učastníkovi.
b)
V pripade, ak sa zmluvné strany v tejto Zmluve atebo v osobitnom dokumente uzavretom v súvislosti s touto Zmluvou dohodli na poskytnuti koncového
zariadenia (ďalej len ‚KZ‘) Účastnikovi do jeho uživania vo forme predaja, nájmu alebo bezplatného uživania, Podnik je povinný poskytnút Učastníkovi
prislušné KZ za dohodnutých podmienok. Ak déjde k zániku tejto Zrnluvy z důvodu nemožnosti zriadenia pripojenia k sieti v zmyste bodu I, důjde zároveň
aj k zániku dohody zmluvných strán týkajúcej Sa poskytnutia KZ Učastnikovi a Učastník je z tohto důvodu povinný bezodktadne vrátit Podniku KZ, ak
došlo k jeho prevzatiu.
c)
závázok Podniku poskytovat Účastnikovi služby v rozsahu podmienok dojednaných v Zmluve, a to odo dňa nadobudnutia účinnosti lejte Zmluvy, ak nie je
v Cenniku alebo Osobitných podmienkach dohodnuté inak. Ak je však podmienkou poskylovania prislušnej služby zriadenie pripojenia k sieti Podniku
podľa písm. a) alebo odovzdanie KZ podta pism. b) alebo obidve tieto podmienky, závázok Podniku poskytovať prislušnú službu vznikne až s účinnostou
ku dňu splnenia danej podmienky podle písm. a) alebo b) alebo splnenia obidvoch týchto podmienok, ak nie jev Cenniku atebo Osobitných podmienkach
dohodnuté inak.
d)
učastník čestne vyhlasuje, že je vlastnikom nehnutel‘nosti, na ktorej má byť vybudované prípojné telekomunikačné vedenie a umiestnený koncový bod
slete služby, alebo že má k predmetnej nehnutetnosti uživacie právo z nájomného alebo mého právneho vztahu. Učastník, ktorý má k nehnutel‘nosti
užívacie právo z nájomného alebo mého právneho vztahu zároveň čestne vyhlasuje, že informoval vlastníka o vybudovaní pripojného telekomunikačného
vedenia umiestneni koncového bodu slete služby a jeho důsledkoch v pinem rozsahu a má k tomu od vlastníka výslovný súhlas. Ak Učastník uviedol v
tomto vyhtéseni nepravdivé alebo neúplné intormácie alebo na základe výzvy Podniku nepredtoží vyhtásonio vlastníka nehnutel‘nosti a v súvistosti s tým
vznikne Podniku škoda atebo dodatočné náklady, Učastník Sa zavázuje Podniku túto škodu alebo dodatočné náklady uhradit‘.
3)
PODMIENKY AKCIE PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY INTERNET
a)
Prechod na nižší program Služby Internet je spoplatnený poplatkem 9,98 Eur s DPH. V pripade využitia ponuky na dočasné využivanie vyššieho
programu za cenu nižšieho
) v akcii na 3 mesiace má Účastník právo na prechod na nižší program služby jedenkrát bezplatne počas prvých 6 mesiacov od začatia poskytovania
Služby
ii) v akcii na 12 mesiacov má Účastník právo na prechod na nižši program služby jedenkrát bezplatne počas prvých 12 mesiacov od začatia poskytovania
Služby.
Pre určenie nižšieho Programu služby, je rozhodujúce poradie určené v nastedujúcom pismene lohlo bodu. Zmena Programu služby v zmysle tohle písm.
nemá vplyv na plynutie doby viazanosti.
b)
Pre stanovenie vyššieho programu služby je určujúce nastedovné poradie, pričom pismeno a) označuje najnižši program a písmeno c) najvyšši program:
a) Magio Internet M - ADSUMagio Internet M - VDSL]Magio Internet M — Optik, b) Maglo Internet L - ADSLJMagio Internet L - VDSL/Magio Internet L —
Optik, o) Magie Internet XL - ADSUMagio Internet XL - VDSLJMagio Internet XL—Optik.
c)
Účastník využil uzavretím tejto Zmtuvy právo na kúpu koncového zariadenia v zmyste tabulky č. 1 za akciovú cenu podta tabulky č. 1. Ak Sa Účastník
dopustí Porušenia zmíuvného závázku viazanosti, je Podnik oprávnený vyúčtovat Učastníkovi aj zmtuvnú pokutu, stanovenú v taburke č. 1 pre Koncové
zariadenie.
4)
ZÁVAZOK VIAZANOSTI: Účastník Sa zavázuje, že počas doby viazanosti v tabutky Č. I (ďalej ten ‚doba viazanosti). ktorá Sa počíta od Rozhodného dňa: (i)
zoUvá v zmtuvnom vztahu S Podnikem ve vztahu ku každej Službe poskytovanej pedľa lejte Zmluvy o batiku, teda nevykoná žiadny úkon, ktorý by viedot
ukončeniu jednotlivej Zmtuvy a (U) bude riadne a včas uhrádzat cenu za poskytované Služby (d‘alej en ‚závazok viazanostľ‘), pričom porušením závázku
viazanostije (i) výpoveďzmtuvy Účastníkem, ak výpovedná lehota alebo má osobitne dohodnutá lehota uplynie počas dojednanej doby viazanosti, (ii) žiadost O
prenesenie telefénneho čísla k mému podniku poskytujúcemu služby elektronických komunikácii, ak v důsledku tejto žiadesti důjde k ukončeniu Zmluvy O
poskytovaní Htasovej služby počas dojednanej doby viazanosti, (iii) nezaplatenie ceny za poskytnuté Služby Učastníkom ani do 45 dni Po jej splatnosti, na
základe ktorého vznikne Podníku právo na odstúpenie od Zmíuvy (ďalej len ‚porušenie závázku viazanostr). Doba viazanosti plynie iba počas doby využivania
Stužieb v zmyste tejto Zmtuvy o batiku. V pripade prerušenia poskytovania Služieb Podniku na základe využitia práva Podniku prenjšit Učastníkovi poskytovanie
Stužteb vyptývajúcehe z prislušných právnych predpisov atebo Všeobecných podmienok,sa doba viazanosti automaticky predíži O ebdobie zodpovedajúce
skutočnému trvaniu prerušenia poskytovania Služieb Podniku, kedy doba viazanesti neptynie.
5)
ZMLUVNÁ POKUTA (ZP):
a)
Podnik a Účastník Sa dohodli, že porušením závázku viazanosti vznikne Podniku voči Účastníkovi právo na zaplatenie vyúčtovanej zmtuvnej pokuty,
Zmluvná pokuta okrem sankčnej a prevenčnej tunkcie predstavuje aj paušalizevanú náhradu škody spůsobenej Podniku v důsledku porušenia závázku
viazanosti vzhfadom na benefity, které Podnik poskytot Účastnikovi na základe tejto Zmluvy O batiku. Benefitmi se rozumie súčet všetkých zliav zo
štandardných poptatkov za zriadenie a peskytevanie Služby (vrátane Dopinkových stužieb) podľa Cennika (rozhodujúce sú ceny bez viazanosti), ztava
z ceny KZ, ktorá predstavuje rozdiet medzi neakciovou a akciovou kúpneu cenou, ak boto Učastníkovi na záktade tejto Zmluvy o balíku poskytnuté,
Benefity poskytnuté Učastníkovi na základe tejto Zmiuvy o batiku sú uvedené v tabut‘ke č. 1 a v časti ‚podmienky akcie pre poskytovanie stužby“, pripadne
v Akciovom cenniku. Záktadom pre výpočet zmtuvnej pokuty za porušenie závázku viazanosti každej jednotlivej Služby, která zehtadňuje Benefity
poskytnuté Účastníkovi podta tejto Zmluvy o balíku, je súčet základu pre výpočet zmtuvnej pokuty ve vztahu k Stužbe a tých KZ. ktoré boli Učastníkovi
poskytnuté výtučne vo vztahu k tejte Službe a to ve výške uvedenej v tabutke č. I (ďatej ten ‚Základ pre výpočet‘).
b)
Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty bude vypočítaná podfa nižšie uvedeného vzorca, ktorý vyjadruje denné ktesanie ze Záktadu pre výpočet počas plynutia
doby viazanosti až de dňa ukončenia Zmtuvy atebo prerušenia peskytovania Služieb v důsledku porušenia závázku viazanesti:
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6)
7)
8)

9)

10)

11)

Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty = Základ pre výpočet ZP — (celé dni uplynulé zdoby viazanosti/celkový počet dni doby viazanosti * Základ pre výpočet
zmtuvnej pokuty)
c)
Zmtuvná pokuta je splatná v lehota uvedenej na faklúre, ktorou je Účastnikovi vyúčtovaná. Uhradenim zniluvnej pokuty zaniká dojednaný závázok
viazanosti vo vztahu k tej Službe alebo Službám, ku ktorým bota zmluvná pokuta uhradená. preto Účastník zmtuvnú pokutu za porušenie závazku
viazanosti zaplatí ba jedenkrát Podnik je oprávnený požadovat‘ náhradu Škody spůsobenej porušením závázku viazanosti, pra pripad ktorej bota
dojednaná a vyúčtovaná zmluvná pokuta, ten vo výške presahujúcej Sumu vyúčtovanej zmluvnej pokuty
Spracúvanie osobných údajov: Podnik Sa zavázuje spracúvat‘ osobně údaje výlučne na účely, na ktoré boli ziskane V pripade zmeny účelu spracovania
osobných údajov si na tútozmenu vyžiada osobitný súhlas. Viac informácií O použivani osobných údajov možno nájst‘ na ~v.tetekom.sk/osobne-udaje.
Zmtuvné Strany Sa dohodli, že v pripade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkoľvek z konečných cien služieb Podniku upravit‘ tak
že k záktadu dane (cene bez DPH) uplatni sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti Podniku
Zmluva Sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvu je možně menit niektorým Zo spésobov dohodnutých v tejto zmluve, Cenniku, Všeobecných podmienkach atebo
Osobitných podmienkach. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnost‘dňom jej podpisania zmtuvnými stranami Podnik a Účastnik Sa dohodli na určeni dóvodov
podstatnej zmeny zmluvných podmienok tak že tieto důvody sú obsahom časti Všeobecných podmienok pra poskytovanie verejných stužieb Podniku,
upravujůcej Zmenu Zmluvy.
Vyhlasujem, že sem Sa oboznámit S obsahom tejto Zmluvy O balíku, ako aj so Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných stužieb (d‘aiej len
‚Všeobecné podmienky*). Osobitnymi podmienkami pra poskytovanie stužieb Televizie. Osobitnými podmienkami pre poskytovanie stužieb Internetového
pristupu atebo Osobitnými podmienkami pre poskytovanie Hlasových služieb v závislosti od toho, ktoré Služby sO na základe tejlo Zmtuvy o batiku Učastnikovi
poskytovaně, tvonace pritohu Všeobecných podmienok, pripadne ďatšie osobitně podmienky vydaně Podnikom a upravujůce podmienky pre poskytovanie
stužieb poskytovaných na základe tejto Zmluvy o batiku (ďalej len Osobitné podmienky“) a Cennikom pre poskytovanie stužieb Podniku, vrátane AJ‘ciověho
cennika (d‘alej len _Cennik“), ktorě Sa ako neoddeliteľné súčasti tejto Zmluvy o batiku zavázujem dodržiavat, Svojim podpisom potvrdzujem (i) prevzatie
Všeobecných podmienok, Osobitnych podmienok a Cennika, (ii) že si závazne objednávam v tejto Zmtuve o batiku špeciflkovaně Služby, (it) že Sa zavazujem
riadne a včas plnit všetky povinnost vyptývajúce z tejto Zmtuvy O baliku. Vyhlasujem, že som bot oboznámený Podnikom, že aktuálne informácie o platných
cenách za Služby je možné ziskať v aktuá nom Cenniku dostupnom na vwiiw.tetekom.Sk atebo inej internetovej stránke Podniku. ktorá ju v budúcnosti nahradí
a na predajných miestach Podniku,
Pokiar je táto Zmtuva oba iku uzatvorená medzi Podnikom a Účastnikom, ktorého je možné považovať za spotrebiteľa podfa zákona č. 102/2014 Z,z. O ochrane
spotrebiteľa pri predaj tovaru atebo poskytovani služieb na základe zmluvy uzavretej na diatku alebo zmtuvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho (dolej ten ‚ZoOS“) a pokiar bota táto Zmluva O balíku uzatvorená spósobom uvedeným v ZoOS, je Učastnik oprávnený pisomne odstúpit od tejto
Zmiuvy o batiku v lehote 14 dni odo dňa (i) uzavretia tejto Zmluvy O batiku, ak je jej predmetom výtučne poskytovanie Stužieb v rámci Balíka, (ii) prevzatia IC
poskytnutého do uživania Učastníkovi, pokiat spoločne a súčasne S uzavretím tejto Zmluvy o batiku uzatvorit Účastník zmtuvu o nájme KZ atebo kůpnu zmtuvu
ku IC. Za súčasně uzatvorenie zmluvy o nájme alebo kOpe ‘<Z sa považuje. aj kec! sú ustanovenia upravujúce nájom atebo kúpu KZ obsahom tejto Zmtuvy O
balíku, Odstůpenim od Zmtu‘y o batiku Sa Zmluva o batiku zrušuje ako celok, vrátane jej jednotlivých častí. ktorými sO Zmluvy alebo Dodatky a to od počiatku,
pričom Účastník je povinný na vlastné náklady. najneskór v lehota 14 dni odo dňa zániku Zmluvy O batiku vrátiť Podniku akěkoFvek hnutetné veci, ktoré mu boti
odovzdané v súvislosti $ ptnenim tejto Zmtuvy o balíku. Podnik je povinný najneskůr v lehote 14 dni odo dňa doručena odstúpenia od Zmtuvy O baliku vrátit‘
Účastníkovi všetky ňnančné ako aj vecné ptnenia, ktorě od neho obditat v súvistosti S plnenim tejto Zmluvy o batiku,
ÚČastník podpisom tajte Zmtuvy a balíku súhlasi so zaČatim poskytovania služby aj pred uplynutím lehoty na odstúpenie -14 dni a to podpisom tejto
Zmluvy O balíku alebo zríadenim pestednej Služby, ak je niektorá ze Služieb zríaďovaná, ak nic je dohodnuté Inak. Podnik má právo na úhradu sumy
úmernej rozsahu poskytnutého plnenla do momentu odstúpenla. Týmto súhlasom níe je dotknuté právo účastníka odstúpiť v lehota 14 dní v zmysle
tohto bodu. Podnik zároveň s touto Zmluvou o balíku odovzdal Učastníkovi aj lnformáciu v zmysle ~ 3 ZyOS.

V Žiline, dňa 03.04.2019
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