
Obec Poproč
V

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč

sp. zn.: OcU-I-60/2019
č. záznamu: 60/2019-001

Zápis v spis e
V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

infonnáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverej nila dňa
25.1.2019 na webovom sídle obce Poproč:

zmluvu, sp.zn.: OcU-I-60/2019

uzatvorenú dňa 25.1.2019

účinnúod: 26.1.2019

zmluvné strany:

1./ Obec Poproč
v

Skolská2,04424Poproč

zastópená Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, starostkou obce

a

2., Slovak Telekom a.s.

Bajkalská28,81762 Bratislava

zastúpená Silviou Haburaj

Predmet zmluvy:

aktivácia mobihiého intemetu M a nákup notebook-u Lenovo IdeaPad S 130

VPopročÍ, dňa 25.1.2019

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním
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Zmluva o poskytovaní verejných služieb Kód objednávky: 1 -265847771282
Kód úäastníka: 1002256700
Kód adresáta: 1002256701

Kód tlačiva: 405

uzavretá podľa zákona fi. 351^201 1 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskoréích predpisov (ďalej len "Zmiuva") medzi-

PODNIK

Slovak Telekom, a.s. 5?k?ISá_ 2J?' ,81 L^. 5Ta,tÍ?la^a-' ^?í??Í?yiSb^rl????-r??JRt^r c)kres"Rho súdu Bratislava I, oddiel
Sa vložka ^slo^2081/B JČO: 35 763 469,'DIČ: 2020273893, 10 pre DPH: SK2020273893

Kód predajcu: felesales VSE Rep_38678 Kód tlaéiva: 405
Zastúpený: Silvia Haburaj
(ďalejlen"PODNIK")a

ŕ r f

PRAVNICKA OSOBA/FYZICKÁ OSOBA- PODNIKATEĽ
Obchodné meno/ Obec Poproč, Školská 632/2, 04424 Poproé
Sídlo podnikania:
Register, číslú zápisu
podnikateľa:
E-mail; ocupoproc@ke.telecom.sk Telefón: 0907950728
ICO: 00324639 DIC: IC pre DPH:
(ďalej len "Úäastník")
ŠTATUTÁRNY ORGÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA

itul/Meno/Priezvisko: Iveta Komorová Hiľovská
Ulica: Orientačné číslo:Súpisné číslo:
Obec: PSČ:
relefón: C.OP/Pasu:

r

ADRESAT - adresa zasielania písomných listín
ntu 1/Meno/Priezvisko: Obec Poproč

Adresa zasielania: Poproč, 04424 Poproč
Spôsob fakturácie: Elektronická faktúra vo farmátePDF (EF PDF) sprístupnená na intemetovej stränke Podniku

Požadujem doručovanie EF PDF do e-mailu sekretariat@poproc.sk
Císlo SMS notífikácie:
Zúčtovacie obdobie: Mesačne od l.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

f_

SIMKARTAA KONCOVÉ ZARIADENIE
Mobilný Intemet SIM karta č. Mobílný Intemet Tel. č. 0910636741
IMEI Lenovo IdeaPad S130 IMEI Alcatel LínkZone

MW40V

TABUĽKA Č.1

AKCIA: Mobilný internet akciová ponuka Aktivácia
Kontaktná osoba: Iveta Komorová Hľovská Telefón: 0907950728

Adresa doručenia:: Skolská 632/2, 04424 Poproč
^ktivácJa^

!.

Program služby: Mobilný internet M Aktivácia

Zverejnenie v telef. zozname: Žiadam o nezverejnenie
Kontrola dát v roamingu Alctivácia

Limit kontroly dát (cena s DPH v EUR): 24,00
Názov Platnosťceny Cena s DPH Splatnosť

'ťsl

Súčet všetkých zliav zo štandardných 100,00 EUR
poplatkov za Služby
Neakciová maloobchodná oena za 279,00 EUR
KZ/Dátové zariadenie
Akciová kúpna oena za KZ/Dátové Kúpna cena 39,00 EUR jednorázovo
zariadenie
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 S Platnosťceny CenasOPH SsaiatnosťNeakciová mäloobchodná cena za 49,00 EUR
KZ/Dátové zariadenie

Akciová kúpna oena za KŽ/ĎátoveKúpna cena 9,00 EUR jednoräzovo
zariadeníe

Základ zmluvnej pokuty - pociatočná 380,00 EUR*
suma, ktorá bude klesať

Na položky označené * sa neuplatňuje DPH

1) Predmetom tejto Zmluvy je:

a) ^Sa^? ?<^l?íeSI^^.??l?.^??'ul^!.? i?"?1?1^^' ^l^'2ito<rs^íahuslífl?lSiS-rtesu^,'eď ňäSiľj^ ^S3
zaplatíf akth/ačný poplatok za aktíváciu SIM karty uvedený v tabufke c. 1 tejto Zmluvý.

äl^^í p!?^^faí^^?Se^eT ^^(íÍS^I f^al^i ^na^einí'^a n^^^1lntlei^u^?íii^o^l!SU-JC!^?!ľ^CTOS^rl^oJOIOEraľnu!^*Mae^.-!tSre s?i-uive^ene,y."p°Íytorane^eb POS"WI°n .cmnlk->. P'^" ľ" -"" ^"^Žm^fiOdoíS^epo^o.í'^adľS
^ÍSÍÍ^^ 'sÍ^^^Ib^^3aiS^S^^^I^SíL^^^^^lr^Lnl^nÍu^lS^yidfu^n^/ioi^n^!^in^5i ^i^unk i^^ 1T> \Ja.Tí>^^^-Í_ŕ^_^?^Í^-A'.-. __^_In'^N..?^j^S^^Jl^!.SSď^.^e^T^^?Än'e"^ľ^ďu?^(ďai^le^
možnosť oboznámiť pred podpisom tejto Žmluvy na intemetovej stránke PodnÍku wiiw.teiekom.8k ajebo na predajných miestachPodniku.

c) š!^í^?ÍiiS.n(i^SL"S^S?i^iä^^^5^^"Í^d^S-^LP2n-^!. ?S!^k.fre.-'chv?už.ívanie ZD. stral?y. úča^i.ka ("i spr[stup"iť
zSSII^^n^"^^^n^^u^Tn°^CLri^SB^S^2ľ^?,fl^Í^i,,-T^^^^^^^

d) ^5Íi^Í^7^^iihS^'!2^?^Íď^e,^e-Kl^^L^^.'^ ^ľ!-u_c^nuépecif'.lí?'an.ú v.tabu%?č-.1.'. ktoíú sa..zaväz"JR Úéastnlk

^=^zmS°^SSäťntovanä^bu!te^"kcto"" "P"°" -o.KŽ p.d^ä.dz^...,^;^.^^^
Podhikom Úäastníkovi z dôvodu doby viazanosti dohodnutej v zmysle tejto Zmiuvy.

e) íď.GľÍ ^LÍ1^I1S?T S^"^-.:?Yä^J!?d^u_^.^_p?.^ť p,re?aj zravneného tovaru ( koncového zanadenia ) blizšie špedfikovaného v tejto

^S ^^^^d^Ä^e^^^^to^^^o^ray^rópnych^
^nS .ta^? ^^äT^^^^ÍSSn^^^o^^^jí^^^^^'^^^ho,^T^^
sL^^^Än^^^^aľ-Mtíst-mLn-^^^^=p°^"=^dôstedku zániku závislej Kúpnej zmluvy záujem pokračovafvo vyuíivaní Služi^musfuzavrŕsPodnÍkomnovÚ'ŽmÍLivu:

21 ^L^^iMJ L?ÍS^^IL(tf^^:^lľJESŕ.^j^á_ei^ktr?n.i<*? komu"ikaä"á mobilná dátoyá služba poskytovaná prostrednltívom verejnej mobilnej
SÄ^^ÄSÄSÄS s^ä^^^'^m^^^äs^ä^^^s^ :a.ä^^i^^^^*>-

ía=Sl^^.m^^- -d^-^ .-"-*". P^-^'P^^. ^=
S^hi^sr^SaOsl5SCT%e^äi^i^ľo^^pe"raknSaÍ3Bnram^7kuaÍ^^Ti 
S;S^ÄÄä^^Ä^d^ÄÄÄ,^-tom-u-to'^^'~

^Í^^^Í?^ ^ÍS^^^nlÍfa^Í^t^^^^mfi^?k^^^^itEW1^^^^^^v^S^!^^s!S^^^ir^^^,viĽ.e*e?^^l^^!°^e'i^a^ro^SSKSámsStepPiSI ESIHýp"^ ^2SroI!ä?fo?!ieé ^?irtemSwei ^nte oo^^^Ú&sbÍfkin^ rä^ras^Í rTnnniÍpF T ^^cc^^^í^s^^s^^te^'^0?^1^-"--^-.^^Sj^ 1S^^^^S,ÄyoJ^w^e^^rest^'^i^pre;^^^
Ä^^^rÄS^^ SÄ^tosAsfeí]-s~-s^^-^^^.^^^^^^^-^'^.'^^^^neoprávnených osôb k údajom na EF vo fortnáte PDF. OdpJsEFv Íistinnej forme je spoplatnený vzmysleCCTníte:

4) ^S 2^?^ ^S?^^ä^^ŕ.?^?^LaJ^^^é.v,tabutos."ÉT.°m''^^\a^^.^sletaniapfMm"^lttíín"-^ j zmenu trvania
zúctovadeho obdoKa Podnik oznámi Úiastníkovi najmen'ej jeden mesiacvopŕed: FrBkvenaafakÍuräcÍejeJednomesaéna:

5) W^S^T^^E^^^m.S^w^m^w^ ^^a8^tótíeob^^^^^podmienkachCenaaposkytovanéSlužbyjestanovenáCennlkompreprisluÍnýprogramSluaebaÍď
6) äv^K^NÍSTI;,ú^h1íľ^vázuÍe^ po^bu.vi.azan( ti-tíore!dlžka^šp,8c'fii(oyaná v taburke á 1 a p'ynie °d° dňa U2a,vretia tejto Zmluvy (ďalq

S;,^S !;l,b!  ^^Í^^T^,sm.pMw^d!a^teda'rw^ ^m^^a^T^S
IS^ s,p íiäywcm dob> <iaan°^ . ."> bude ^"e.X.su^cenu^posKio.an.-š&^ien-S.^)-Pomšením záväzku viazanosti, preto Je;
a) ukonéenie vyuíívania Služieb Podniku pred uplynutím doby viazanosti v dôsledku ukonäenia Zmluvy pred uplynulím doby viazaností;
äľŕ^^^iy^^nÍ 1^^5S.?^^lrt!^.?O^.T^an^ti^_d??ledku Prenosu teletónneho ôísla uvedeného v tejto Zmluve k inému podniku
poskytuj'úcemu služby elektronických komunikádf pred uplynutim doby viazanosti;
ä^?S^f/^LS,-.!ÄS^ÍSUŽby účastnif(om P°fias doby viazanosU do 45 dni po splatnostl, v dôsledku ktorého dôjde k prerušeniu poskytovaniaSlužieb podFa Véeobecných podmienok;
(ďalej len "poméenie záväzku viazanosti")

7) ^^Í^^Ji?,L^,(?^SL SI?!?L^?VS^iJa.^n^-ú.'^tľ-IIC^"1;- v^ik.nT p,(?dn!ku v?ä účast"íkoyi."á")k na zaplatenie zmluvnej pokuty. Zmluvná
Ä^kren; SS xaprevenCTel^nkaeL,pred8tevu^ a^ W'^nu nahradu škody'spÔsobenefpodnikupomÍe^m'rivazku'^no^'Ú^nÍ^m0
S^S^S2Ln^^Tjä?L^?.^df^^^ji-^^^^^i?.^ ^J^^y^^^
^Sl ^^,^^Í^l^^^^^^^^^^^.te^m^.'a^0^?^^
5SS SS'STfe^=-" "i?"-^^ i-^^.f<^,.n^Ľp^ď=^^
ílÍS^\^^^^SiS ŕ> St^^!?ľÍÍIi*d3í? ^°ľJ-šln.?-^!f^^Í^-fL ^..nl!T llv^8ného vzorea- ktorŕ vfladm? denné kÍmanieZákladu zmluvnej pokuty počas plynutia doby víazanosti až do dňa porušeniariväzkuvTaanosti'podŕateito ZnHu~vy:
Vyútíovanä suma zmluvnej pokuty = (Základ zmluvnq pokuty/celkavý počet dnf doby viazanosti) x počet dní zostávajúdch do konca doby viazanósti
imlumá po.ku!aJespl!tna-vtehoteuveden.ejna fa!<túre:ktorou Je ^stnfkovi vyúčtovaná. Uhradenfm zmluvnej pokuty zaniká záväzok viazanosti. Uhradenlm
zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Podniku na náhradu ékod/presahujúcej v^ku-uhradenej'aTHuvnej-pokuty~
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8} VEREJNÝ TELEFÓNNY ZOZNAM: Účastník verejnej telefónnej služby má právo zapísaf sa do verejného telefónneho zoznamu Podniftu (ak je vydávaný
Podnikom) a informacrtej sluzby Podniku a na spristupnenie svojiäi údajov poskytovateTom informačných služieb o telafónnych číslach alebo telefónnych
zoznamov, a to v rozsahu (i) telefónneho čísla prideieného Úcastnikovi na základe Zmluvy a (íi) údaj'ov o Úfiáshritkovi (meno, priezvisko a adresa trvalého
pobylu v prlpade fýzickej osoby - nepodnikateFa, obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateTa, obchodné meno alebo názov a sidto v
prípade právnickej asoby). V prípade osobftnej dohody s Podnikom môzu byť y zazname a informaénej službe Podniku zverejnené aj tfalšie údaje urtSené
Účastnfkom, ak sú relevantné na účely tdefĎnneho zoznamu. Podmienky zverejňoyania údapv účasfriíkov v telefónnom zozname a informaíných službách
Podniku sú uvedené v Podmienkach spracúvania osobných, prevádzkových a lokalizačných údaj'ov, s ktorými sa mal Účastník možnosť oboznámif pred
podpisom tejto Zmluvy na Jntemetovej stránke Podniku www.telekom.sk alebo ns predajných miestach PodnJku.

9) PLATNOSŤ, ÚčlNNOSŤ, TRVANIE A MOŽNOSŤ ZMEHY ZMLUW Zmluva nadobúda platnosť a úŕinnosf dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
Zmluva sa uzahfára na dobu neurärtú. Doba viazanosti uvedsná v TabuFke 6.1 tejto Zmluvy sa v prfpade premäenia poskytovania Sluíieb Podniku na záMade

s r

žiadosti Úäastníka alebo na základe využitía práva Podniku premérf alebo obmedať Úéastnikovi poskytovanie Služíeb vyplývajúcehä z prislusných právnych
predpisov alebo Všeobecných podmienok, automaticky predlži o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu prerusenía poskytovania Sluzieb'Podniku
(pofiltané v dňoch), kedy doba viazanosti neplynie. Pokiaf nie je predrnetom Iq'to Zmluvy program Služieb s pravidelným mesačným poplatkom v paušálnej
výike pocľa Cennlka, Zrrluva zaniká posledným dňom zúfitovacieho obdobia prebiehajúoeho v ôase, kedy uplynie 365 (slovom tristosesťdesiatpäf) dní odo dňa,
kedy bolo prostredníctvom SIM karty naposledy uskutočnené volanie, odoslaná SMS/MMS spräva alsbo dátový prenos. Zmluvu j'e možné meniť niektorým zo
spôsobov uvedených v tejto Zmluve, Väeobecných podmienkach alebo Cennfku. Zmena programu Služieb uvedeného v tabufke č. 1 te^to Zmluuy je možná len

f

so súhlasom PodnÍku. Podnik a Účastník sa dohodli na urôení dävodov podstatnej zmeny zmluvných podmienok tak, že tieto dôvody sú obsahom čaati
Všeobecných podmienok, upravujúcej zmenu Znnluvy.

10} SPRACÚVANIE QSOBNÝCH ÚDAJOV: Podnilc sa zaväzuje spracúvať osobné údaje výlučne na účely, na ktoré boli ziskane. V prípade zmeny účelu
spfacovania osobnýcfi údajov si na túto zmenu vyžíada osobrtný súhlas. Viac informácil o použfvaní osobných údajov možno nájsť na
www.teIekom.sk/osobTffi-udaje.

11) VYHLÁSENIE ZÄSTUPCU ÚČASTNÍKA; ^filasujem, že som oprávnený konať v mene a na úäet Úäastníka na základe písomného splnomocnenia s úradne
overeným podpisom Úcastnika alebo na záMade zákona alebo na základe rozhodnutia Stálnelno orgánu.

VŽiline.dňa 16.01.2019 v.................??^^
r'/!'dňa ^. ^>

Ql$q? > >

Stovak TsteNom a.s.
áBfi^íl^flfe>i%.s. v zastúpení

Firma / meno priezvisko zákaznika8i?6^Cm<^ 120 Obec Poproé
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