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Zmluva o poskytovaní verejných služieb

uzavretá podl'a zákona č.45212021 z.z. o elektronických komunikáciách V znení neskorších predpisov

(ďalej spolu len "Zmluva" alebo,,Dohoda") medzi:

PoDNlK

(d'alejlen "PODNlK")

PRÁVN lcKÁ osoBA/FYztcKÁ osoBA - PoDNIKATEI:

šrnrurÁnNy oRGÁN / zÁKoNNÝ zÁsTupcA / spLNoMocNENÁ osoBA

ADREsÁ

Kód ob.iednávky: 1-798469710236
v0.1 6.01 6-202201 3'l -1 5:14:33

1) Predmetom tejto ZmlUVy je:

a) Závázok Podniku aktivovať a poskytovať Účastníkovi na základe tejto Dohody program služieb uvedený v tabulke Č. 1 na telefónnom ČÍsle uvedenom v

tabu|,ke s názvom ,,slM xnnrÁ e žnnteoENlE", resp, na inom teleiónnom číŠte, kt,orO ho bude v budúcnosti nahrádzať (d'ale! len "telefónne ČÍs|o"I Ak sa

V tabul,ke 'SlM KARTA A ZARIADENIE" spomína "SiM karta", teleíónne číslo je aktivované na SlM karte odolrzdanej ÚČastníkovi na základe tejto Zmluvy

pri jej podpise to"r"r'Í"" ,Šir,rr 
'r..rtá;), 

eo Ůeastnix potvrdzuje, s tým, že ÚaasiníX je povinný zaplatiť aklivačný poplatok za aktiváciu S|M kartY uvedený v

iaulfte ;, l re;io zmtuvý. Ak sa v tá'butke ,,SlM KÁRTA A-ZARIÁDENIE" spomíňa ,,eSlM", teleíónne číslo je aktivované na eSlM ProÍile sPrístuPnenom

ťJčastníkovi na základL Íejto Zmtuvy (d,alej lán 'eSlM profil") s tým, že účastník je povinný zaplatiť aktivačný pop|atok za aktiváciu eSlM Profilu uvedený v

tabulke č. 1 tejto Zmluvy á poanit 'b"rpro!tr"on" po Lr"urótí Žmtuvy zašle účástníkovi ňa email uvedený V taburke ,,SlM KARTA A ZAR|ADENlE" údaje

potrebné pre nahralie aktivovaného eSlM profilu.

b) Závázok účastníka (i) riadne a včas platiť cenu za zriadenie a poskytovanie Stužieb Podniku podra zvoleného programu SluŽieb, ktoré sú uvedené V

cenníku pre poskíoúnie služieb Podniku (d,alej len ,,Cenník"), pl"tnéru ku dňU podpisu tejto Zmluvy a (ii) d_odŽiavať svoje povinnosti V sÚlade s touto

Zmluvou, cenníkom, osobitnými podmieniami pre posrytovánie zvoleného programu Služieb (dalej len,Osobitné podmienkY'), ak.boli Pre..zvolený

program služieb vydané a Všeobecnými poomientami |re poskytovanie verejnýcňslužieb (ďalej len ,,Všeobecné podmienkY"), s ktoni'mi sa mal UČastník

možnosť oboznámit, pred podpisom télto Žmluvy na internetóvej itránxe Poonixú www.telekom.sk alebo na predajných miestach Podniku,
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Kódobjednávky: 1-798469710236
Kód účastníka: t017414300
Kód adresáta: 1017414301

Kód tlačiva: 405
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Slovak Telekom, a.s ňýregisterokresnéhosúduBratislaval,oddiel
Salvložka číslo 208í/B, lČo: 35 763 469, DlČ; 2020273893, lČ pre DPH: sK2020?73893

kód predaicu: Retail Shop TL_520,1204 IKód tlačiva: 405

ZastúpenÝ: Mihaliková, Eleonóra
len lK

obchodné meno i
sídlo podnikania:

Obec Slavošovce, Slavošovce ,l 13,04936 Slavošovce

Register, číslo zápisu
podnikatel'a:
Kontaktný e-mail: Kontaktné tel.č.: 0902966070

lCO: 00328847 lČ pre DPH: sK20209371 82

(d'alej len "Účastnik";

Titul/Meno/Priezvisko
Ulica: I Súpisné číslo: I orientačné číslo:

Obec: PSC:
Telefón: 0902966070 TF.op l pásu: Ildentity cqd - HC85?999.

T - adresa zasielania listín
Titul/Meno/Priezvisko obec slavošovce
Adresa zasielania: Slavošovce, 04936 Slavošovce
spósob fakturácie: Papierová faktúra zasielaná poštou.
zúčtovacie obdobie: Mesaěne od 1,dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

slM KARTA A zARlADENlE

Kontaktná osoba: lng. Štefan Bašták Telefón: 0902966070
Adresa doručenia: Slavošovce 113, 04936 Slavošovce

Služba: Mobilný Hlas bez viazanosti
ll, :. I 

i |,,il i] i

Proqram služby: Bez závázkov Aktivácia

Zvere,jnenie v telef. zozname:
Rozhodcovská doložka: Nie

Žiadam o nezverejnenie

AktiváciaKontrola dát v roamingu
Limit kontroly dát (cena s DPH v EUR): 24,00
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TABtll]KA č_ í Mesačné
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ZÚČToVAclE oBDoBlE: Trvanie zúčtovacieho obdobia je Uvedené V taburke s názvom "Adresát _ adresa zasielania písomných listín". Prípadnú zmenu trvania
zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Učastníkovi najmenej jeden mesiac Vopred. Frekvencia íakturácie je jednomesačná.

N,llEsTo PosKYToVANlA sLUŽlEB A CENA: Miestom poskytovania Služieb je územie Slovenskej republiky podl'a špecií]kácie obsiahnutej vo Všeobecných
podmienkach, cena za poskytované služby je stanoVená Cenníkom pre príslušný program Služieb aktivovaný na základe tejto Zmluvy,
VEREJNÝ TELEFÓNNY ZoZNAM: Účastník verejnej teleíónnej služby má práVo zapísat' sa do vere,jného teleíónneho zoznamu Podniku (ak je vydávaný
Podnikom) a informačnej služby Podniku a na sprístupnenie. svojich údajov poskytovaterom informačných gužieb o telefónnych číslach alebo teleíónnych
zoznamov, a to V rozsahu (i) telefónneho čísla prideleného Účastníkovi na základe Zmluvy a (ii) údajov o tIčastníkovi (meno, priezvisko a adresa trvalého
pobytu V prípade fyzickej osoby - nepodnikatera, obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby - podnikatela, obchodné meno aIebo názov a sídlo v
prípade práVnickej osoby). V prípade osobitnej dohody s Podnikom móžu bť v zozname a informaěnej službe Podniku zverejnené aj dalšie údaje určené
Učastníkom, ak sú relevantné na účely telefónneho zoznamu. Podmienky zverejňovania údajov účastníkov V telefónnom zozname a informačných službách
Podniku sú Uvedené v Podmienkach spracúvania osobných, prevádzko\^ých a lokalizačných údaiov, s ktonými sa mal Účastník možnosť oboznámiť pred
podpisom tejto ZmlUVy na internetovej stránke Podniku W.telekom.sk alebo na predajných miestach Podniku.

PLATNoSŤ, ÚČlNNosŤ, TRVANIE A MoŽNosŤ ZMENY ZMLUVY: Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
Zmluva sa uzatvára na dobu neuróitú. Pokial'nie je predmetom tejto Zmluvy program Služieb s pravidelným mesačným poplatkom v paušálnej výške podta
Cenníka, Zmluva zaniká posledným dňom zúčtovacieho obdobia prebiehajúceho v čase, kedy uplynie 365 (slovom tristošesťdesiatpát') dní odo dňa, v ktorom
bola Služba poskytovaná na základe tejto Zmluvy naposledy aktíVne Využitá, to znamená, že bolo naposledy u§kutočnené volanie, odoslaná SMS/MMS správa
aIebo bol Vykonaný dátový prenos z telefónneho čísla . Zmluvu je možné menit'niektoni,m zo spósobov Uvedených V lejto zmluve, Všeobecných podmienkach
alebo Cenníku, Zmena programu Služieb uvedeného v taburke č. 1 tejto Zmluvy je možná len so súhlasom Podniku. Podnik a Účastník sa dohodli na určení
dóVodoV podstatnej zmeny zmluvných podmienok tak, že tieto dóVody sú obsahom časti Všeobecných podmienok, upravujúcej zmenu Zmluvy.

SPRACÚVAN|E oSoBNÝcH ÚoRJov: Podnik sa zavázuje spracúVal' osobnó údaje uj,lučne na úóely, na ktoré boli získane. V prípade zmeny účelu
spracovania osobných údajov si na túto zmenu Vyžiada osobitný súhlas. Viac iníormácií o použíVaní o§obných údajov možno nájsť na
WWw.telekom.sk/osobne-udaje,

DIG|TALlZoVANÝ PoDPlS: Podnik ponúkol Účastníkovi možnosť podpísať túto zmluvu digitalizovaným podpisom prostredníctvom technického zariadenia v
Predajnom mieste Podniku.

(i) Ak Účastník túto možnosť Využil, je táto zmluva uzavrelá V písomnej forme a podpísaná digitalizovaným podpisom zmluvných strán prostredníctvom daného
technického zariadenia. Učastník V takomto prípade Vyhlasuje, že bol pred uzavretím Zmluvy Podnikom iníormovaný o podstate digitalizovaného podpisu, najmá
o tom, že digitalizovaný podpis Účastnika je jeho Vlastnoručným podpisom preneseným na Zmluvu prostredníctvom technického zariadenia ako jedinečný
technický záznam Vytvorený len pre účely tejto Zmluvy a tvoriaci jej trvalú neoddeIitel'nú súčasť. Účastník 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 iné účely, a to ani samostatne ani v spojení s iným dokumentom. Uzavretím zmluvy takýmto spósobom nie je dotknutá platnost'
Zmluvy, ani jej písomná íorma a takto podpísaná Zmluva má silu originálu,

Zároveň Účastník móže pri podpise tejto zmluvy prostredníctvom technického zariadenia Využiť možnosť poslania rovnopisu zmluvy do e-mailu určeného
učastníkom.

Ak Účastník túto možnost' Využil Podnik odovzdá. Účastníkovi .ieden rovnopis Zmluvy pri jej podpise Vo forme trvalého nosiča na e-mail určený Účastníkom a
Uvedený ako kontaktný email v časl,i identifikácie Učastníka tejto Zmluvy. zmluvné strany sa dohodli, že Zmlwa bude ako príloha e-mailu chránená heslom pred
jej otvorením neopráVnenými osobami, ktoré Podnik doručí Účastníkovi formou SMS na mobilné telefónne číslo určené Účastníkom a uvedené ako kontaktné
mobilné číslo V časti identifikácie Účastníka tejto Zmluvy. Účastníkovi je zároveň opráVnený požiadať Podnik pred podpisom zmluvy o odo\rzdanie jedného
rovnopisu.v lislinnej forme. Ak túto možnosť Účastník využije, je mu popri rovnopise zaslaním do emailu odovzdaný aj rovnopis v listinnej forme. lnak Podnik
odovzdá Učastníkovijeden rovnopis Zmluvy v listinnej forme podpísaný oboma zmluvnými stranami.
(ii) Ak Účastník túto možnosť nevyužil, je táto zmIUVa Uzavíetá v písomnej forme a podpísaná Vlastnoruóným podpisom zmluvných strán zachyteným na zmluvu
priamo bez použitia technického zariadenia, Účastník prevzal od Podniku jeden rovnopis tejto ZmlUVy v listinnej podobe podpísaný obidvomi zmluvnými
stranami.

VYHLÁSEN|E ZÁSTUPoU uČnsrruíxn: Vyhlasujem, že som oprávnený konať V mene a na úěet Účastníka na základe písomného splnomocnenia s úradne
overeným podpisom Úěastníka alebo na základe zákona alebo na základe rozhodnutia štátneho orgánu.

02.03,2022
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Kód objednávky: 1-7984697'l0236
v0,16,016-202201 31 -1 5:14:33
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Prípadnú zmenu trvania


