Zmluva o poskytovaní verejných služieb

-

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

balík služieb

uzavretá v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zmluva alebo „Zmluva

O

1-2644933271 09
1153222700

5100018584
841

balíku)

PODNIK

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sa, vložka číslo 20811B, ICO: 35 763 469, DIC: 2020273893, IC pre DPH: SK2020273893
Kód predajcu:
Retail Shop Rep_40905
Í Kód tlačiva: 841
Zastúpený:
Stolár, Martin
(ďalej len “Podnik‘) a
ÚČASTNÍK PRÁVNICKÁ OSOBAIFYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ
Obchodné meno I
Obec Lozorno, Hlavná 111, 90055 Lozorno
Sídlo podnikania:
Register, číslo zápisu
podnikatel‘a:
E-mail:
obec@lozorno.sk
Telefón:
0905521135
Kontaktný e-mail:
obec@lozorno.sk
Kontaktné mobilně
0905521135
číslo:
IČO:
00304905
I DIČ:
I
IČ pre DPH:
SK2020643669
(d‘alej len “Účastník“)
ŠTATUTÁRNY ORGÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA I SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titul/Meno/Priezvisko: Luboš Tvrdoň
Ulica:
Súpisné číslo: j
Orientačné číslo:
Obec:
PSČ:
Telefón:
I ČOP / Pasu: j
—

-

-

ADRESÁT adresa zasielania pĺsomných listín
-

Titul/Meno/Priezvisko: Obec Lozorno
Adresa zasielania:
Hlavná lii, 90055 Lozorno
Spósob fakturácie:
Elektronická faktúra vo formáte PDF (FF PDF) sprístupnená na internetovej stránke Podniku
Požadujem_doručovanie EF PDF_do_e-mailu_obec@lozorno.sk
Číslo SMS noti~kácie:
Zúčtovacie obdobie: Mesačne od I .dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

TABUĽKA Č. I
BALÍK 2P AKCIA: INT + TV ~ DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov
Číslo zmluvy:
9920361983
Názov služby; Magio Internet
Císlo zmluvy:
9920361985
ldentifikácia prístupu: 001 8202953
Typ pripojenia: Optická technológia GPON
Program služby: Maglo Internet XL Optik GPON
HAGIONT WIFI
Názov služby: Magio Televízia
Číslo zmluvy:
9920361984
ldentifikácia prístupu: 0018202953
ldentifikácia TV: I E3DI8HXJ9
Typ pripojenia: Optická technológia
Program služby: Magio Televízia XL
Prémiový balíček Nemecký
KZ ONT
-

-

-

Aktivácia
Kontaktná osoba: Luboš Tvrdoň Telefón: 0905521135
Adresa doručenia: Hlavná 1/1, 90055 Lozorno
Aktivácia
Adresa umiestnenia: Hasičská 10/5, 90055 Lozorno
Aktivácia
Aktivácia
Aktivácia
Aktivácia
Aktivácia
Adresa umiestnenia: Hasičská 10/5, 90055 Lozorno

-

-
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Citlivé

PR1308

CO_l -3DI8HXC5_1-3D19U7Y2
ZMLUVNÝ DOKUMENT JE POTREBNÉ PODPÍSAt NA POSLEDNEJ STRANE

Aktivácia
Aktivácia
Aktivácia
Aktivácia
Aktivácia
Aktivácia

Dátum: ltOl.2019
Typ ziladenia: lnštalácia technikom
Nájom koncového zariadenia: Magio Box bez HOD
Dátum: ltOl.2019
Názov
Platnost‘ ceny
Balík Magio Televízia XL, Magio
Akciová cena platná počas 1.- 30. mesiaca
Internet XL
Balíčková zl‘ava
Zl‘ava platná počas 1. -30. mesiaca
Zľava viac za menej
Zl‘ava platná počas 1. 3. mesiaca
lnštalácia technikom
Základ pre výpočet ZP Balík
Zmluvná pokuta za porušenie záväzku
viazanosti
Základ pre výpočet ZP Služba
Zmluvná pokuta za porušenie závázku
viazanosti
Na položky označené * sa neuplatňuje DPH

Cena s DPH
41,18 EUR

Splatnost‘
mesačne/vopred

-

8,02 EUR
7,96 EUR
19,99 EUR
240,00 EUR*

mesačne/vopred
mesačne/vopred
jednorazovo
jednorazovo

-

120,00 EUR*

jednorazovo

-

1)

2)

3)

4)
5)

Aktivácia

Aktivácia

Predmetom tejto zmluvy o balíku je poskytovanie Služieb v rámci Balíka. Obsahom Balíka je Účastnikom vybraná kombinácia jednej, dvoch alebo troch Služieb,
ktorými sú Hlasové služby, Služby Televízie a Služby Internetového prístupu. Zmluva o balíku preto obsahuje jednotlivé Zmluvy o poskytovaní verejných služieb
vo vzťahu k tým Službám v Balíku, ktoré ešte neboli pred uzavretím tejto Zmluvy o balíku zriadené (ďalej Ian „zmluva“) a Dodatky k Zmluvám vo vzťahu k tým
Službám v Balíku, ktoré už boll zriadené a poskytovaní prad uzavretím tejto Zmluvy o balíku (ďaíej len „Dodatok“). Jednotlivé Zmluvy k Službám v Balíku sú
počas trvania tejto Zmluvy o balíku vzájomne závislé, a teda zánik jednej zo Zmlúv spásobuje zánik oststných Zmlúv obsiahnutých v Zmluve O balíku, ak sa
zmluvné strany nectohodnú inak. Zavedenie novej Služby, zmena podmienok Služby alebo Balíka alebo zrušenie ktorejkorvek zo Služieb v Balíku počas trvania
tejto Zmluvy o balíku, podlieha dohoda zmluvných strán.
Ak je súčasťou Zmluvy o balíku Služba, ktorá ešte nebola zriadená, Podnik zriadi danú Službu za podmienok dohodnutých v časti „Podmienky pra poskytovanie
Služby“. Podmienky poskytovania Balíka poclľa tejto Zmluvy o balíku sa začnú uplatňovať až dňom skutočného zriadenia poslednej takejto Služby, prípadne
odovzdaním posledného koncového zariadenia (ďalej „KZ“), ktorého odovzdanie je podta tabulky č. 1 tiež predmetom tejto zmluvy o balíku; rozhodujúca je
skutočnosť, ktorá nastane ako posledná. V prípade technickej neuskutočniteFnosti zriadenia niektorej Zo Služieb zaniká táto Zmluva o balíku oznámením
Podniku Učastníkovi ako celok vrátane je časti, ktorými sú jednotlivé Zmluvy alebo Dodatky; Učastník je v takom pripade povinný bezodkladne vrátiť Podniku
KZ, ak už došlo kjeho prevzatiu. Ak sú súčasťou Zmluvy o balíku iba také Služby, ktoré už boli v čase jej uzavretia zriadené a zároveň v tabuľke č. 1 nie je
dohodnuté dodanie žiadneho KZ, podmienky poskytovania Balíka podIa tejto Zmluvy o balíku sa začnú uplatňovať dňom jej uzavretia. Daň, ktorý je v zmysle
tohto bodu rozhodujúci pra začatie uplstňovania podmienok Balíka podIa tejto Zmluvy o balíku sa uvádza ďalej ako „Rozhodný daň“,
Obsah Balíka je určený parametrami uvedenými v tabuIke č. I tejto Zmluvy o balíku. Podmienky poskytovania Služieb podIa Účastníkom vybraných parametrov
Balíka sa nadia Akciovým cennikom pre poskytovanie Služieb Pevnej slete, ktorý tvorí súčasť Cennika (ďalej len „Akciový cenník“).
Účastník má nárok na poskytovanie Služieb Zahrnutých v Balíku vo zvolenom programe v zmysle tabulky č. 1 za akciové ceny a Balíčkovou zíavou podIa
tabulky č. 1 a to Od Rozhodného dňa, až do uplynutia 30. masiaca Od Rozhodného dňa. PO uplynutí 30. mesiaca bude Učastníkovi poskytovaný Balík za cenu
bez viazanosti platnú pre tento Balík podľa platného Cenníka. Učastník má nárok na poskytovanie Služieb v Balíku za akciovú cenu v zmysle tohto bodu pri
súčasnom využívaní Služieb na rovnakej adrese umiestrienia a za podmienok podIa tejto zmluvy počas celej doby viazanosti.
ZÚČTOVACIE OBDOBIE: Trvanie zúčtovacieho obdobiaje uvedené v tabulka s názvom “Adresát - adresa zasielania písomných listin“. Prípadnú zmenu trvania
zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Učastníkovi najmenej jeden masiac vopred. Frekvencia fakturácie je jednomesačná.
Účastník má nárok na zriadenie Služby technikom, ktorá Sa má v zmysle tejto Zmluvy o balíku zriadiť, za akciovú cenu v zmysle tabulky č. 1.

Služba Televizia
1)
PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY TELEVIZIE
2)

Podnik a Účastník uzatvárajú vo vzťahu k tejto Služba Zmluvu O poskytovaní verejných služieb. Predmetom Zmluvy sú nasledovné závázky zmluvných strán:
a)

3)

závázok Podniku zriadiť pripojenie k sieti Podniku v rozsahu podmianok špecifikovaných v časti „Typ zriadenia“ v tabulke č. 1, ak je zriadenie technicky
uskutočniteíné v dohodnutom miaste umiestnenia koncového bodu siete, a to v lehota 30 dní Odo dňa uzavratia tejto Zmluvy, ak as zmluvné strany
nedohodnú na predlžení tejto lehoty (dohoda o predlžaní tejto lehoty nemusí byť písomná). Ak takéto zriadenie nie je technicky uskutočnitalné, táto
Zmluva zaniká dňom doručenia oznámenia Podniku o tejto skutočnosti Učastníkovi.
b)
V prípade, ak sa zmluvné strany v tejto Zmluve alebo v osobitnom dokumente uzavretom v súvislosti s touto Zmluvou dohodli na poskytnutí koncového
zariadania (ďalej Ian „KZ“) Učastníkovi do jeho užívania vo forma pradaja, nájmu alabo bezplatného uživania, Podnik je povinný poskytnúť Učastníkovi
príslušné KZ za dohodnutých podmienok. Ak dójde k zániku tajto Zrnluvy z dóvodu nemožnosti zriadania pripojenia k slati v zmysle bodu 1, dčjde zároveň
aj k zániku dohody zmiuvných strán týkajúcej Sa poskytnutia KZ Učastníkovi a Učastník je z tohto dóvodu povinný bezodkladne vrátíť Podniku KZ, ak
došlo kjeho pravzatiu.
c)
závázok Podniku poskytovať Účastníkovi služby v rozsahu podmianok dojednaných v Zmluva, ato odo dňa nadobudnutia účinnosti tajto Zmluvy, ak nie je
v Cenniku alebo Osobitných podmienkach dohodnuté inak. Ak je však podmienkou poskytovania príslušnej služby zriadenie pripojenia k sieti Podniku
podIa písm. a) alebo odovzdanie KZ podIa písm. b) alebo obidve tieto podmienky, závézok Podniku poskytovať príslušnú službu vznikne až s účinnosťou
ku dňu splnenia danej podmienky podIa písm. a) alebo b) alabo splnenia obidvoch týchto podmianok, ak nie je v Cenníku alebo Osobitných podmiankach
dohodnuté inak.
d)
učastník čestne vyhlasuje, že je vlastníkom nehnutaInosti, na ktorej má byt‘ vybudované prípojné telekomunikačné vedenie a umiestnený koncový bod
siate služby, alebo že má k pradmatnej nehnutelnosti užívacie právo z nájomného alebo mého právneho vzťahu. Učastník, ktorý má k nehnutelnosti
užívacie právo z nájomného alebo mého právneho vzťahu zároveň čestna vyhlasuje, že informoval vlastníka o vybudovaní prípojného telekomunikačného
vedania umiestneni koncového bodu siate služby a jeho dásledkoch v plnom rozsahu a má k tomu Od vlastníka výslovný súhlas. Ak Učastník uviedol v
tomto vyhíásení nepravdivé alebo neúplné informácie alabo na základe výzvy Podniku napradloží vyhlásenie vlastníka nehnuteInosti a v súvislosti 5 tým
vznikne Podniku škoda alebo dodatočné náklady, Učastník as zavázuje Podniku túto Škodu alebo dodatočné náklady uhradiť.
PODMIENKY AKCIE PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY TELEVÍZIE
a)

Koncové zariadenie (Magio Box) nevyhnutne potrebné pra riadne poskytovanie Služby nie je súčasťou poskytovania Služby a cena za jeho nájom se
účtuje podIa platného Cenníka pra koncové zariadenia. Učastník má nárok na aktiváciu prvého Magio Boxu za akciovú cenu, ktorá je zahrnutá do ceny za
poskytovanie Programu služby účtovanej vl .mesiaci odo dňa zriadenia Služby.

b)

Prechod na nižší program Služby Telavizia je spoplstnený poplatkom 9,98 Eur s DPH. V prípada využitia ponuky na dočasné využívanie vyššieho
programu za cenu nižšieho
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i) 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 nižší program služby jedenkrát bezplatne počas prvých 12 mesiacov Od začatia poskytovania
Služby.
Prs určenie nižšieho Programu služby, je rozhodujúce poradie určené v naslectujúcom pismene tohto bodu. Zmena Programu služby v zmysle tohto písm.
nemá vplyv na plynutie doby viazanosti.
c)
Prs stanovenie vyššieho programu služby je určujúce nasledovné poradie, pričom písmeno a) označuje najnižší program a písmeno c) najvyšší program:
a) Magio Televizia M/Magio Televízia M - Sat, b) Magio Televízia LiMagio Televízia L - Sat a c) Magio Televízia XL/Magio Televízia XL - Sat.
4)
NÁJOM KONCOVÉHO ZARIADENIA: Táto časť označená ako „Nájom Koncového zariadenia tvorí osobitnú zmluvu o nájme KZ, ktorú Účastník a Podnik
uzatvárajú v súvislosti so Zmluvou o poskytovaní verejných služieb a ktorá tvorí súčasť tejto listiny (ďalej len „Zmluva o nájme). Doba trvania nájmu neurčitá.
Podnik se zavžzuje prenechať Učastníkovi (nájomcovi) do užívania KZ uvedené v tabuľke č. 1 a Učastník sa zavázuje platiť Podniku cenu za aktiváciu a nájom
KZ v zmysle Cenníka pre koncové zariadenia, časti určenej pre nájom koncových zariadení (ďalej len „Cenník KZ). Počet zariadení Magio Sat Box alebo Magio
Box je uvedený v Tabuľke Č. I aje určený počtom ich položiek 5 označením aktivácia. Aktivačný poplatok Magio Sat Boxu alebo Magio Boxu podfa tejto časti as
vyberá za každé zariadenie uvedené v tabuíke či. Ceny podľs predchádzajúcej vety bude Podnik fakturovať v rámci faktúry za služby poskytované na základe
Zmluvy O poskytovaní verejných služieb. Nájom KZ nie je súčasťou Služby poskytovanej na základe Zmluvy o poskytovaní verejných služieb. Nájom KZ se riadi
Obchodnými podmienkami na predaj a nájom koncových zariadení a mých telekomunikačných zariadeni pripájaných k pevnej verejnej elektronickej
komunikačnej sieti a Cennikom KZ, ktoré tvoria súčasť Zmluvy o nájme. Ak bob dohodnuté prevzatie KZ na predajnom mieste Podniku, Učastník týmto
potvrdzuje jeho prevzatie. Ak bob dohodnuté doručenie KZ kuriérom, KZ bude doručené na adresu umiestnenia Služby dohodnutej v Zmluve o poskytovaní
verejných služieb, ak nis je dohodnuté inak. KZ zostáva počas trvania Zmluvy o nájme vo vlastníctve Podniku a jeho použitie móže byť obmedzené na sieť
Podniku. V prípade zániku Zmluvy o nájme z akéhokoívek dávodu je Učastník povinný vrátiť Podniku KZ v nepoškodenom stave spolu a príslušenstvom, a to
najneskór v lehote 10 dní odo dňa zániku Zmluvy O nájme; v prípade porušenia tejto povinnosti je Učastník povinný uhradiť Podniku zmbuvnú pokutu uvedenú v
Cenniku KZ, ak nis jev Zmluve o nájme uvedená inak.
5)
Účastník je povinný v pripade straty alebo poškodenia Koncového zariadenia WiFi router alebo modem alebo nevrátenia alebo vrátenia poškodeného
Koncového zariadenia WiFi router alebo modem v stanovenej lehote Po ukončení Zmluvy alebo počas trvanis Zmluvy na základe výzvy Podniku zaplatiť
Podniku (jednorazovo) Zmluvnú pokutu 6000 € (DPH se neuplatňuje). Podmienky vrátenis Koncového zariadenia WiFi router alebo modem sú uvedené v
Obchodných podmienkach na predaj a nájom koncových zariadení.
Služba Internet:
1)
PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY INTERNET
a)

2)

závázok Podniku zriadiť pripojenie k sieti Podniku v rozsahu podmienok špecifikovaných v časti Typ zriedenia V tabulke Č. 1 ak je zriadenie technicky
uskutočnitelné v dohodnutom mieste umiestnenia koncového bodu siete, a to v lehote 30 dní odo dňa uzavretia tejto Zmluvy, ak se zmluvné strany
nedohodnú ne predlžení tejto lehoty (dohoda o predižení tejto lehoty nemusí byť písomná). Ak tekéto zriadenie nie je technicky uskutočnitelné, táto
Zmluva zaniká dňom doručenia oznámenia Podniku o tejto skutočnosti Učastníkovi.
b)
V pripade, ak se zmluvné strany v tejto Zmbuve alebo v osobitnom dokumente uzevretom v súvislosti s touto Zmíuvou dohodli na poskytnutí koncového
zarisdenia (ďalej len „KZ“) Učastníkovi do jeho užívania vo forme predaja, nájmu abebo bezplatného užívania, Podnik je povinný poskytnúť Učastníkovi
prísbušné KZ za dohodnutých poctmienok. Ak dójde k zániku tejto Zrnluvy z dóvodu nemožnosti zriadenia pripojenia k sieti v zmysle bodu 1 dójde zároveň
aj k zániku dohody zmluvných strán týkajúcej as poskytnutia KZ Učastníkovi a Učastník je z tohto dóvodu povinný bezodkbadne vrátiť Podniku KZ, ak
došlo kjeho prevzatiu.
c)
učastník čestne vyhlasuje, že je vbastníkom nehnutelnosti, na ktorej má byt‘ vybudované prípojné tebekomunikačné vedenie a umiestnený koncový bod
siete služby, abebo že má k predmetnej nehnuteľnosti užívacie právo z nájomného abebo mého právneho vzťahu. Učastník, ktorý má k nehnutelnosti
užívacie právo z nájomného abebo mého právneho vzťahu zároveň čestne vyhlasuje, že informoval vlastníka o vybudovaní prípojného tebekomunikačného
vedenia umiestnení koncového bodu siete služby a jeho dásbedkoch v pbnom rozsahu a má k tornu Od vlastníka výslovný súhbas. Ak Učastník uviedob v
tomto vyhlásaní nepravdivé abebo neúplné informácie abebo na základe výzvy Podniku nepredboží vyhlásenie vlastníka nehnutelnosti a v súvislosti s tým
vznikne Podniku škoda abebo dodatočné náklady, Učastník sa zavázuje Podniku túto škodu abebo dodatočné náklady uhradiť.
PODMIENKY AKCIE PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY INTERNET
a)

Prechod na nižší program Služby Internet je spopbatnený poplatkom g,g~ Eur s DPH. V prípade využitia ponuky na dočasné využívanie vyššieho
programu za cenu nižšieho
i) v akcii na 3 mesisce má Účastník právo na prechod na nižší program služby jedenkrát bezpbatne počas prvých 6 mesiscov Od začatia poskytovania
Služby
ii) v akcii na 12 mesiacov má Účastník právo na prechod na nižší program služby jedenkrát bezpbatne počas prvých 12 mesiacov Od začatia poskytovania
Služby.
Pre určenie riižšieho Programu služby, je rozhodujúce poradie určené v naebedujúcom píamene tohto bodu. Zmene Programu služby v zmysbe tohto písm.
nemá vplyv na plynutie doby viazanosti.

b)

3)

4)

Pre stanovenie vyššieho programu služby je určujúce nasledovné poradie, pričom písmeno a) označuje najnižší program a písmeno c) nejvyšší program:
a) Magio Internet M - ADSL/Msgio Internet M - VDSL/Magio Internet M — Optik, b) Magio Internet L - ADSL/Magio Internet L - VDSL/Magio Internet L —
Optik, c) Magio Internet XL - ADSL/Magio Internet XL - VDSL/Magio Internet XL — Optik.
c)
Účastník využil uzavretím tejto Zmluvy právo na kúpu koncového zariadenia v zmysle tabulky č. 1 ze skciovú cenu podľe tabuľky Č. 1. Ak se Účastník
dopustí Porušenie zmluvného závázku viszsnosti, je Podnik oprávnený vyúčtovať Učastníkovi aj zmbuvnú pokutu, stanovenú v tsbulke Č. 1 prs Koncové
zariadenie.
ZÁVAZOK VIAZANOSTI: Účastník se zavázuje, že počas doby viazanosti v tabulky č. 1 (ďalej ben „doba viazanosti‘), ktorá se poČíta od Rozhodného dňa: (i)
zotrvá v zmluvnorn vzťahu s Podnikom vo vzťahu ku keždej Sbužbe poskytovanej podle tejto Zmbuvy o balíku, teda nevykoná žiedny úkon, ktorý by viedob k
ukonČeniu jednotbivej Zmluvy a (ii) bude riadne a včas uhrádzať cenu za poskytované Služby (ďalej ben „závázok viezanosti“), pričom porušením závázku
viszanosti je (i) výpoveď Zmbuvy Učastníkom, ak výpovedná lehota abebo má osobitne dohodnutá lehota uplynie počas dojednenej doby viazenosti, (t) žisdosť o
prenesenie tebefónneho čísla k mému podniku poskytujúcemu služby elektronických komunikácií, ak v dósledku tejto žiadosti dójde k ukončeniu Zmbuvy o
poskytovaní Hbssovej služby počas dojednanej doby viazenosti, (iii) nezaplatenie ceny za poskytnuté Služby Učastníkom ani do 45 dni Po jej splatnosti, ne
základe ktorého vznikne Podniku právo na odstúpenie Od Zrnbuvy (ďslej len „porušenie závšzku viazenosti“). Doba viazanosti plynie iba počas doby využívenie
Sbužieb v zmysbe tejto Zmbuvy o balíku. V prípade prerušenia poskytovenia Sbužieb Podniku na základe využitie práva Podniku prerušiť Učastníkovi poskytovanie
Sbužieb vyplývajúceho z prísbušných právnych predpisov abebo Všeobecných podmienok, se doba viazanosti automaticky predlži o obdobie zodpovedajúce
skutoČnému trvaniu prerušenis poskytovsnis Sbužieb Podniku, kedy doba viazenosti neplynie.
ZMLUVNÁ POKUTA (ZP):
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a)

Podnik a Účastník sa dohodli, že porušením záväzku viazanosti vznikne Podniku voči Účastníkovi právo na zaplatenie vyúčtovanej zmluvnej pokuty.
Zmluvná pokuta okrem sankčnaj a prevenčnej funkcie predstavuje aj paušalizovanú náhradu škody spósobenej Podniku v dčsledku porušenia závšzku
viazanosti vzhľadom na benefity, ktoré Podnik poskytol Učastníkovi na základe tejto Zmluvy o balíku. Benefitmi se rozumie súčet všetkých zliav zo
štandardných poplstkov za zriadenie a poakytovanie Služby (vrátane DopInkových služieb) podľa Cenníka (rozhodujúce sú ceny bez viazanosti), zľava
z ceny KZ, ktorá predstavuje rozdiel medzi neakciovou a akciovou kúpnou cenou, ak bob Učastníkovi na základe fajto Zmluvy o balíku poskytnuté.
Benefity poskytnuté Učastníkovi na základe tejto Zmluvy o balíku aú uvedené v tabulke č. I a v časti „podmienky akcie pre poskytovanie služby“, prípadne
v Akciovom cenníku. Základom pre výpočet zmluvnaj pokuty v pripade porušenia závšzku viazanosti všetkých Služieb v Balíku je súčet základu pre
výpočet vo vzťahu k Balíku a základu pre výpočet vo vzťahu k všetkým KZ, ktorý bol Učastníkovi na základe tejto Zmluvy o balíku Učastníkovi poskytnuté
a to vo výške uvedenej v tabulke č. 1. Základom pre výpočet zmluvnej pokuty v prípade porušenia zmluvného závázku viazanosti len vo vzťahu k niektorej
zo Služieb v Balíku je súčet základu pre výpočet vo vzťahu k tejto jednotlivej Službe a tych KZ, ktoré bok Učastníkovi poskytnuté výlučna vo vzťahu k tejto
Služba a to vo výške uvedenej v tabubke č. 1. Tento základ zohíadňuje Benefity poskytnuté Učastníkovi podľa tejto Zmluvy o balíku (ďalaj len Základ pre
výpočeť).

b)

Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty bude vypočítaná podľa nižšie uvedeného vzorca, ktorý vyjadruje denné klesanie zo Základu pre výpočet počas plynutia
doby viazanosti až do dňa ukončenia Zmluvy alebo prarušenia poskytovania Služieb v dósledku porušenia zmluvného závázku viazanosti:

Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty = Základ pra výpočet ZP — (celé dni uplynuté zdoby viazanosti/celkový počet dní doby viazanosti * Základ pre výpočet
zmluvnaj pokuty)
c)
Zmluvná pokuta je splatná v lehote uvedenej na faktúra, ktorou je Účastníkovi vyúčtovaná. Uhradením zmluvnej pokuty zaniká dojednaný závázok
viazanosti vo vzťahu k tej Služba alebo Službám, ku ktorým bole zmluvná pokuta uhradená, preto Učastník zmluvnú pokutu za porušenie závázku
viazanosti zaplatí iba jedenkrát. Podnik je oprávnený požadovať náhradu škody spósobenej porušením závázku vlezenosti, pra prípad ktorej bole
dojednaná a vyúčtovaná zmluvná pokuta, len vo výške presahujúcej sumu vyúčtovanej zmluvnej pokuty.
Účastník sa zavšzuje zaplatiť Podniku jednorazovú zmluvnú pokutu za nevrátenie, stratu, poškodenie alebo odcudzenie prenajatého Magío Boxu vo výška 150
Eur (DPH sa neuplatňuje) a nevrátenia, stratu, poškodenie abebo odcudzenie diaľkového ovládače alebo príslušenstva (HDMI kábel alebo SCART kábel) vo
výška 10 EUR (DPH sa neuplatňuje).

1)

Spracúvanie osobných údajov: Podnik sa zavázuje spracúvať osobné údaje výlučne na účely, na ktoré boli získane. V prípade zmeny účelu spracovania
osobných údajov si na túto zmenu vyžiada osobitný súhlas. Viac informácií o používaní osobných údajov možno nájsť na www.talekom.sk/osobne-udaje.

2)

Ak Účastník pred dňom technického zriadenia svojím konaním abebo načinnosťou zmari zriadenie zmluvne dohodnutej Služby zavšzuje se zaplatíť Podniku
náklady vzniknuté v súvisbosti so zriadením Služby vo výške 100 Eur (DPH se neuplatňuje).
Zmluvné strany se dohodli, že v prípade zmeny sadzby dane z pridsnej hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkoľvek z konečných cien služieb Podniku upraviť tak,
že k základu dane (cane bez DPH) uplatní sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti Podniku.
Zmluva se uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvu je možné meniť niektorým so spósobov dohodnutých v tejto zmluve, Cenníku, Všeobecných podmienkach abebo
Osobitných podmienkach. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Podnik a Učastník se dohodli na určení dóvodov
podstatnej zmeny smluvných podmianok tak, že tieto dóvody sú obsahom časti Všeobecných podmienok pra poskytovanie verejných služieb Podniku,
upravujúcej Zmenu Zmluvy.
Vyhlasujem, že com ss oboznámil a obsahom tajto Zmluvy o balíku, ako aj so Všeobecnými podmiankami pra poskytovanie verejných služieb (ďalaj len
„Všeobecné podmienky“), Osobitnými podmienkami pra poskytovanie služieb Talevízia, Osobitnými podmienkami pre poskytovanie služieb Internetového
prístupu alebo Osobitnými podmienkami pra poskytovanie Hlasových služieb v závislosti Od toho, ktoré Služby sú na základe tajto Zmluvy o balíku Učastníkovi
poskytované, tvoriace príbohu Všeobecných podmienok, prípadne ďalšie osobitné podmienky vydané Podnikom a upravujúca podmienky pra poskytovanie
služieb poskytovaných na základe tejto Zmluvy o balíku (ďalej len „Osobitné podmienky*) a Cenníkom pre poskytovanie služieb Podniku, vrátane Akciového
cennika (ďalej len „Canník*), ktoré sa ako neoddelitebné súčasti tejto Zmluvy o balíku zavšzujem dodržiavať. Svojím podpisom potvrdzujern (i) pravzatia
Všeobecných podmienok, Osobitných podmienok a Cenníka, (ii) že si závázne objednávam v tejto Zmluve o balíku špecifikované Služby, (iii) že Sa zsväzujem
riadne a včas plníť všetky povinnosti vypbývajúce Z tejto Zmluvy o balíku. Vyhlasujem, že soru bol oboznámený Podnikom, že aktuábne informácia o platných
cenách za Služby je možné získať v aktuálnom Cenníku dostupnom na w~w.talakom.sk alabo inej intemetovej stránke Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradí
a na predajných miastach Podniku.

3)
4)

5)

Podnik ponúkol Účastníkovi možnosť pri podpise a uzavretí tejto Zmbuvy využiť technické zariadenie v Predsjnom mieste Podniku.
(i) Ak Účastník túto možnosť využil, je táto Zmluva uzavretá v písomnej forme a podpísaná digitalizovaným podpisom smluvných strán prostredníctvom daného
technického zariadenia. Učastník v takomto prípade vyhlasuje, že bol prad uzavretím Zmluvy Podnikom informovaný o podstata digitalizovaného podpisu, najmž o torn,
že digitalizovaný podpis Učastníka je jeho vlastnoručným podpisom preneseným na Zmluvu prostredníctvorn technického zariadenia ako jedinečný technický záznam
vytvorený ben pra účely fajto Zmluvy a tvoriaci jej trvalů neoddalitelnú súčasť. Učastník výsbovne súhlssí so spracúvsním záznamu svojho digitalizovaného podpisu jeho
priradaním k podpísanému dokumentu na účel uzavratia a plnenia Zmluvy. Tento záznam o digitabizovanom podpise Učastníka nebude využity na žiadne mé účely, a to
ani samostatne ani v spojení a mým dokumentom. Uzavretím Zmluvy takýmto spósobom nie je dotknutá platnosť Zmluvy, ani jej písomná forma a takto podpísaná
Zmluva má silu originálu.
Zároveň Účastník móže pri podpise tajto Zmbuvy prostredníctvom technického zariadenia využiť možnosť poslanía rovnopisu Zmluvy do e-mailu určeného Účastníkom.
Ak Účastník túto možnosť využil Podnik odovzdá Účastníkovi jeden rovnopis Zmbuvy pri jej podpise vo forma trvalého nosiče na e-mail určený Účastnikom a uvedený
ako kontaktný amaib v časti identifikácie Učastníka tejto Zmluvy. Zmluvné strany se dohodli, že Zmluva bude ako príboha e-mailu chránená hesborn pred jej otvorením
neoprávnenýrni osobami, ktoré Podnik doručí Učastníkovi formou SMS na mobibné talefónna číslo určené Učastníkom a uvedené ako kontaktné mobilné číslo v časti
identifikácie Učastníka tajto Zmbuvy. Učastníkovi je zároveň oprávnený požiadsť Podnik prad podpisom Zmluvy O odovzdanie jedného rovnopisu v listinnej forma. Ak
túto možnosf Účastník využije, je mu popri rovnopísa zaslanim do emailu odovzdaný aj rovnopis v listinnej forme.
Ak Účastník túto možnosť nevyužil Podnik odovzdá Účastníkovi jeden rovnopis Zmluvy v lístinnej forma podpisaný oboma zmluvnými stranami.
(ii) Ak Účastník túto možnosf nevyužil, je táto Zmluva uzavretá v pisomnej forma a podpísaná vlastnoručným podpisom zmluvných strán zachyteným na Zmbuvu priamo
bez použitia technického zariadenia. Účastník prevzal Od Podniku jeden rovnopis tajto Zrnluvy v listinnaj podoba podpísaný obidvorni smluvnými stranami.
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Firma I meno priezvisko zákazníka
Obec Lozorno

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

Zmluva o poskytovaní služby “Český Balíček“

1-264493327109
1153222700
5100018584
841

uzatvorená pocUs ~ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka Č. 513/1991 Zb. v zneni neskorších právnych predpisov medzi poskytovateiom a a zákazníkom (ďalej len
„Zmluva).

POSKYTOVATEĽ
Nicosia, Lampousas 9, 1095 Cyprus, zapísaný: Registracne cislo HE 311961, IČO: DIČ: IČ pre

ALIN-SA PRO
LIMITED
Zastúpený:

‚

‚

DPH:

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 208118, ICO:35 763 469 DIČ: 2020273893 IC pre DPH:
SK2020273893
(ďalej Jen ‘Poskytovatel‘) a
ÚČASTNÍK

-

PRÁVNICKÁ OSOBAJFYZICKÁ

OSOBA

-

PODNIKATEĽ

Obchodné meno I
Obec Lozorno, Hlavná lIl, 90055 Lozorno
Sídlo podnikania:
Register, číslo zápisu
podnikatel‘a:
E-mail:
obecť~lozorno.sk
Kontaktný e-mail:
obec@lozorno.sk

Telefón:
Kontaktně mobilné
číslo:
IČ pre DPH:

IČO:
00304905
I DIČ:
I
(d‘alej len “Účastník“)
ŠTATUTÁRNY ORGÁN Í ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA I SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titul/Meno/Priezvisko: Luboš Tvrdoň
Ulica:
Súpisné číslo:
Orientačné číslo:
Obec:
PSČ:
Telefón:
I Čop, Pasu: I

0905521135
0905521135
SK2020643669

-

ADRESÁT adresa zasielania písomných Iistĺn
-

Titul/Meno/Priezvisko: Obec Lozorno
Adresa zasielania:
Hlavná 111, 90055 Lozorno
Spósob fakturácie:
Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na internetovej stránke Podniku
Požadujem_doručovanie_EF_PDF_do_e-mailu_obec@lozorno.sk
Číslo SMS notifikácie:
Zúčtovacie obdobie: Mesačne od 1.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

TABU ĽKA Č. I

I Prémiový balíček

Český
PREDMET ZMLUVY
1)

PREDMETOM TEJTO ZMLUVY sú nasledovné závázky zmluvných strán:
a)
závázok Poskytovateľa zriadiť Službu v rozsahu podmienok špecifikovaných v tejto Zmluve, a to do 15 pracovných dní Odo dňa zriadenia služby prístupu,
resp. odo dňa uzavretia tejto Zmluvy, ak má Učastník zriadenú službu pristupu,
b)
závázok Poskytovateľa poskytovat‘ Službu Zákazníkovi v rozsahu podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto
Zmluvy, ak nie jev Cenníku dohodnuté inak,
c)

2)
3)
4)

Aktivácia

-

závázok Zákazníka platiť riadne a včas cenu za zriadenie a poskytovanie Služby na základe tejto Zmluvy a dodržiavať ostatně svoje povinnosti v súlade
so Zmluvou, vrátane jej súčastí.

Poskytovateľ na základe tejto Zmluvy poskytuje Zákazníkovi službu ‚Český balíček‘, na základe ktorej má Zákazník prístup k určeným obsahovým službám.
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností predmetom tejto Zmluvy nie je poskytovanie elektronickej komunikačnej služby. Službu prístupu, prostredníctvom ktorej
bude Zákazníkovi Služba sprístupnená a ktorá je pre poskytovanie tejto programovej služby nevyhnutná, poskytuje Zákazníkovi Zástupca.
ZÚČTOVACIE OB009IE: Trvanie zúčtovacjeho obdobiaje uvedené vtabuľke 5 názvom “Adresát - adresa zasielania písomných listin“. Prípadnú zmenu trvania
zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Učastníkovi najmenej jeden mesiac vopred. Frekvencia fakturácie je jednomesačná.
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5)

Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovanie služby v zmysle tejto Zmluvy sa bude riadiť primerane Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných
služieb prostredníctvom pevnej siete vydaných Zástupcom (s výnimkou časti V. Zhromažďovanie a použivanie informácii o Učastníkoch, z ktorej sa pre tento
zmluvný vzťah uplatní len článok 2.,písm. D., E. a G.) a Osobitnými podmienkami pre poskytovanie služieb televizie vydaných Zástupcom (ďalej len spoločné
označenie „Obchodné podmienky“)a Cenníkom pre poskytovanie služieb vydaným Zástupcom, v časti pre služby televízie (ďalej len „Cennik“). Pre účely služby
v zmysle tejto Zmluvy sav rámci uvedených Obchodných podmienok a Cenníka Podnikom rozumie Poskytovateľ a Učastníkom Zákazník.

6)

Zákazník vyhlasuje, že sa oboznámil a obsahom tejto Zmluvy, ako aj so Obchodnými podmienkami a Cenníkom, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy
a ktoré Sa zavázuje dodržiavať. Svojím podpisom Zákazník potvrdzuje (i) prevzatie Obchodných podmienok a Cenníka, (ii) že si závázne objednáva v tejto
Zmluve špecifikovanú službu, (hi) že sa zavázuje riadne a včas plniť všetky povinnosti vypíývajúce z tejto Zmluvy, dodatkov k Zmluve, Obchodných podmienok a
Cenníka, najmá riadne a včas platíť cenu za zriadenie a poskytovanie služby. Zákazník vyhlasuje, že bol oboznámený Poskytovateľom, že aktuálne informácie o
platných cenách za službu je možné získať v aktuálnom Cenniku dostupnom na internetovej stránke Zástupcu a na predajných miestach Zástupcu.
Táto Zmluva nadobúds platnosf a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Túto Zmluvu je možné meniť
niektorým zo spósobov dojednaných v tejto Zmluve, Cenníku, Obchodných podmienkach.

7)
8)
9)
10)

11)
12)

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny ssdzby dane z pridanej hodnoty je Poskytovatel oprávnený ktorúkolvek z konečných cien služieb upraviť tak, že
k základu dane (cene bez DPH) uplatní sadzbu dane z pridanej hodnoty sktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti Poskytovatefa.
Zákazník súhlasí, aby údaje o jeho osoba bolí spracúvané v zmysle predpisov o ochrane osobných údajov pre účely uzavretia a plnenia Zmluvy, jej zmeny,
ukončenia, fakturácie, prijímania a evidencie platieb, pohladávok a postupovania pohladávok.
Poskytovater bude spracúvať osobné údaje Zákazníka, ktoré je oprávnený spracúvať s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo mých
ako automatizovaných prostriedkov spracúvania. Osobné údaje Zákazníka poskytnutých v tejto Zmluve bude Poskytovatel spracúvať Po dobu platnosti Zmluvy,
sko aj po jej skončení v prípade vyúčtovania úhrad alebo ich vkladu, evidencie a vymáhania pohľadávok Poskytovatele za poskytnuté služby, v prípade
vybavovania podaní Zákazníka alebo splnenia zákonných podmienok pre uplatnenie práv alebo splnenia mých povinnosti uložených zákonom na uplatnenie
práv.
Zákazník je ako dotknutá osoba oprávnená uplatniť si právo v zmysle ust. Článkov 17 až 22 Všeobecného nariadenia EÚ a EP o ochrane osobných údajov
fyzických osób 2016/679 (ďalej len „GDPR“).
Poskytovateľ zároveň týmto oznamuje Zákazníkovi, že Poskytovatel jev zmysle ust. ~10 Z000Ú prevádzkovateľom a Zástupca sprostredkovatelom.

Podnik ponúkol Účastníkovi možnosť pri podpise a uzavretí tejto Zmluvy využiť technické zariadenie v Predajnom mieste Podniku.
(i) Ak Účastník túto možnosť využil, je táto Zmluva uzavretá v pisomnej forma a podpísaná digitalizovaným podpisom zmluvných strán prostredníctvom daného
technického zariadenia. Učastník v takomto prípade vyhlasuje, že bol pred uzavretím Zmluvy Podnikom informovaný o podstata digitalizovaného podpisu, najmš o torn,
že digitalizovaný podpis Učastníka je jeho vlastnoručným podpisom preneseným na Zmluvu prostredníctvom technického zariadenia ako jedinečný technický záznam
vytvorený len pre účely tejto Zmluvy a tvoriaci jej trvalú neoddeliteínú súčasť. Učastník výslovne súhlasí so spracúvaním záznamu svojho digitalizovaného podpisu jeho
priradením k podpísanému dokumentu na účel uzavretia a plnenia Zmluvy. Tento záznam o digitalizovanom podpise Učastníka nebude využitý na žiadne mé účely, a to
ani sarnostatne ani v spojení a mým dokumentom. Uzavretím Zmluvy takýmto spósobom nie je dotknutá platnosf Zmluvy, ani jej písomná forma a takto podpísaná
Zmluva má silu originálu.
Zároveň Účastník rnóže pri podpise tejto Zmluvy prostrednictvom technického zariadenia využif možnosť poslania rovnopisu Zmluvy do e-mailu určeného Účastníkom.
Ak Účastník túto možnosť využil Podnik odovzdá Účastníkovi jeden rovnopis Zmluvy pri jej podpise vo forme trvalého nosiče na e-mail určený Účastníkorn a uvedený
ako kontaktný email v časti identifikácie Učastníka tejto Zrnluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva bude ako príloha e-mailu chránená heslom pred jej otvorením
neoprávnenýrni osobami, ktoré Podnik doručí Učastníkovi formou SMS na rnobilné telefónne číslo určené Učastníkom a uvedené ako kontaktné mobilné číslo v časti
identifikácie Učastníka tejto Zmluvy. Učastníkovi je zároveň oprávnený požiadaf Podnik pred podpisom Zmluvy O odovzdanie jedného rovnopisu v listinnej forma. Ak
tůto možnosf Účastník využije, je mu popri rovnopise zaslaním do emailu odovzdaný aj rovnopis v listinnej forma.
Ak Účastník túto možnosť nevyužil Podnik odovzdá Účastníkovi jeden rovnopis Zmluvy v listinnej forme podpísaný oboma zmluvnými stranami.
(H) Ak Účastník túto možnosť nevyužil, je táto Zrnluva uzavretá v písomnej forma a podpísaná vlastnoručným podpisom zrnluvných strán zachyteným na Zmluvu priamo
bez použitia technického zariadenia. Účastník prevzal Od Podniku jeden rovnopis tejto Zmluvy v listinnej podobe podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.
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Slovak Telekom, as. v zastúpen[
Stolár, Martin
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Firma I meno priezvisko zákazníka
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