
Obec Poproč
V

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 04424 PoproČ
y

Sp. zn.: S-260/2016

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

mfonnáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
15.3.2016 na webovom sídle obce Poproč:

y

zmluvu sp. zn.: S-260/2016

uzatvorenú dňa 15.3.2016

úcinnú od dňa: 16.3.2016

zmluvné strany:

1./ Obec Poproc

Školská2,4424Poproé
y

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským , starostom obce

a

2., Slovak Telecom, a.s.

Bajkalská28,81762 Bratislava

predmet zmluvy:

zmluva o poskytovaní verejných služieb - optika - Kultúma 1

VPoproči, dňa 15.3.2016
w

Obec POPROČ
Obecný úrad Poproč

úsek Obecného úradu
Skolská 2, 044 24 roč.

V

-2
J

Evaďénková

zamestnanec ob(?^ poverený zverejňovaním
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Zmluva o poskytovaní verejných služieb baiík služieb Kód objednávky: 1-34312085472
Kód-uéastrte 1002256700DáíĽň
Kód adresáta: 1002256701

3 _^/í_ ___ Kodtlaava. 841Ä
.<..'

Padaria Cfsic- CíiE.so aplsii:

^z.^ys.uzavretá v zmyste zákona č. 351/2011 Z.z. o etektrorlckých Komunikäciéch (ďalej len ^fnluva" atebo .Zmhjva o baliku ^
PODNIK J: ^-v%^Í^/f-'b^vult;:"rf'

Obchodné meno: Slovak Telekom, a,s. 7
Sldlo / adresa: Bajkalská 28,817 62 Bratislava
Zapisaný: Obchodný register Okresneho súdu Bratislava l^ oddiel Sa, vložka císlo 2081/8
ICO: 35763469 DÍ : 2020273893 IC pre 3PH: SK2020273893
Zastúpený: Ščambora, Sebastián Kód predajcu: Ret Shop Rep wth SME Kódtlaéiva:841

Acc_40371
(ďalej len "Podnik") a
ÚČASTNÍK - PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA " PODNIKATEĽ
Obchodné meno / Obec Poproč, Školská 632/2,04424 Poproé
SJdlojaodnikania:
Register, čislo zápisu
podrikatefa;
E-mail: sekretariat@poproc.sk Telefón: 0908313375
Kontaktny e-mail: sekretarial@poproc.sk Kortaktné mobilné Číslo: 09Í5912724
ICO: 00324639 Dl : !C pre DPH:

r

(ďalej len 'Učastník"
ŠTATUTÁRNY ORGÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA

itul/Meno/Priezvísko: Poproc Obecny Urad
Ulica: Súpisné čislo: Onentačnéčislo:
Obec: ps5:
relefón: C.OP / Pasu:

ADRESÁT - adresa zasielania písomných listín
itul/Meno/Priezvisko; Obec Poproč

Adresa zasielania: Poproč, 04424 Poproé
Spôsobfakturácie: Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená námternetovej stránke Podniku

Požadujem doméovanle EF PDF do e-mailu sekretariat@poproc.sk
TABUĽKAČ.1
BALÍK 2P - AKCIA: INT + TP => DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov Aktivácia

Názov$luzby;VeľemátelefónnasÍužba f .if
 Vt ^ ft

ČÍslozmluvy: 9913194000 Adresa jmiestnenia Kultúma 651/1,04424 PoproÍ
Telefónnečíslo: 0557287623 Aktivácia

Program služby: Biznis linka 200 Aktivácia
V

.^^E^!^y^!^ 9^[1ri?;."ÍJ.a^a.mjĽn??y?.rej.nerlle
w

-ii. iň í, Atäivádaŕ* *;! < í.í^ v

'< \ ^ -í

Císlozmluvy: 9913193999 Adresa jmÍBstnenia: Kultúma 651/1,04424 Poproč
Identifikácia pristupu: 0018074470 Aktiváda

Typ pripo|enia: Optická technológia . GPON Aktivácia

Program služby: Magio Internet XL - Optik GPON Aktivácia

Pevná IP adresa mesačne 1 Aktivácía

Typ zriadenia: Inštalácia technikom Akíivácia

Elektronická faktúra PDF Email Aktivácia

Optik WIFI router - predaj <t ^l ftÍ tŕ  . f ť&

Cislozmluvy 9913194001 ŕ ^u Poproč Obecny Urad Telefón; 0908313375ŕ
1

^i^ adoručenia'Kultúma 651/1,04424 Poproč
Nazov Ptatnost ceny Si

^ Cäi3>m^ä-
<t

t <

Balik Biznís linka 200, Magio Inten "ciová cena platná počas 1. - 30. mesiaca 39,98   mesačne/vopred*

Baličkovázľava ZTava platná poôas 1. - 30. mesiaca 5,00   mesačne/vopred
ZÍava viac za menej Zfava plafriá poéas 1. - 3. mesiaca 5,00   mesačne/vopred
Základ pre výpočet ZP - Balik Zmluvná pokuta za porušenie záväzku viazanosti 240,00   jednorazovo*

Kód objednävky: 1-343120&5472
V0.16.016-20160229-13:57:15
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Základ pre výpočet ZP - Služba Zmluvná pokuta za porušenie záväzku viazanosti 120,00   jednorazovo*
Optik WiFÍ router - predaj k INT 9,90   jednorazovo/v hotovosti

pri doruoeni
Základ pre výpočet ZP - Optik WiFi router Zmiuvná pokuta za porušen'e záväzku viazanosti 24,00   jednorazovo *
Inštaláciatechnikom 19,99   jednorazovo
Na potožky označené * sa neupla'ňuje DPH

1) p^m_etomteÍto^vy°bďikuje^skytovanieSlLäebvrämdBal[ka.^sahom8a ajeÚeastnilMmv^^^^^
I^VÍ;^!-a-slu%,ln.te?e.Íovtfl?-.-p.rí^uI)u'-,zr?luv^{' bEllfkuPratoobsahufe jednatlivé ZirJuyy o .MSkytovanl verejných služieb vo vzŕahj k tým Sluzbám v Baliku, ktoró eSte nebofiiprä uzavretim
^.^^J^ti^z^^é^^?^^úa^^t^^^^^^1.^^^^ ^^Ilha!lte^^žk^n^e^v^^
^^L?ki^-zľl^.ó.s^y-n^d-ohodnťl inak" zavedsr"B "<"'ei služby' zmena Podmienok Siužby alebo Balika alebo zruäenfe ktore)kolVek zo Sfuž:eb v Balíku poôas 'rvana te^o Ž'nluvyc bdiku,
podlieha dohode zmluvných sťán.

2) JJo^^aj^^^^^^TJL^a^^^^^^^^T^^^^^J^f^T^^^^^^dp^^^^^^^^^^^^J^^]^^^^^^Í^^^
^Í ^;^t=TK^'K "äSÄ]ÍNmwM^PS^^Btom^-ds-n>bmdkMTvrätiť Ridniku KZ, ak už dosto kjeho^prevzatlu. Akró súcasfou Zmluvy o baliku ii>a ta<e SIužby, ktoié už bo!i včase jej u^viBtia zriadenéa'zároveň'vtaburkeé: l'nteJeďohodnLle'ďodanie
^^:SÍL OS^S:ä.teÍLaÍy^S"ai"i BplaMOM'd"om N """"'.M. ^ ." "^"Bhb todu "^ p^^i.podmíenok Balíka podFa tsjto Zmlľvy o balíku sa uvädza ťalej ako "Rozhodný dsň".
Bb_s^-iali^j!.^nLD-^TÍ^L^d-^-ffL^-^ul^-?LLt^ď_2,ľlu^-,°,?-dik^ .^dm!sn^^s^ra služieb podra ^fiastnikom vybranŕch parametrov Balika sa riadia Axciovým
cennikapi pre poskytovan'e Sluíisb Pevnej siete, .rtorý tvorl säôasf Cenn;ka (ďalej ten ^kriový cennik"),

3} n^^^^^^^^^^^^^^^l^^^^^^^^^^i^^^^^^^^^^^^^Í^^^^^^^^^r^^^^^^Í^^^^^^^^^^f^^ ^^^^^^^^^^^^^^^l^^^^i^^^^^^^^^^^^^^Í^^^^^^^^^^^^i^^^'?^^
nárok na poskytovanie Stužieb v Baliku za akcuvj oenu vzmyste tohto bodu pn súcasnom využivari á'uzfeb na (ovnaksj adrese umiestnenla a za oodmienok poďratBitoznltfvypoéasMtej'do^
viazanosti.

4) 2ÚÍTOVACIE OBDOBIEje jednomesaéné.Trvanle zúStovaäeho obdob;a je od prvého do posledného dňa kalenctäme'io mes'aca. Prlpadnú znienu trvan'a zúčtovacieho obdobla Podnik oznäm.
Uäastnikovi najmenejjeden iresiac vopred. Frskvencia fakturäcfe je jednomasainä.

5} Oéastnik mä nárok na zriaderie Služby technikom, ktorá sa mä v zmysle tejto Zmluvy o balíkĽ zriadlť, za akdovú ceru v zmyste tabulty é, 1.
Sluzba Intemet:

1) PODMIENKY PRE POSIftTCVANIE SLUŽBY INTERNET
J

2) Podnlk a Účastníft uzatvárajú vo vzfahu k tejto Službe Zmluvu o poskytovanf verajných sluzieb, Fredn-etom Zmluvy sa nasledovné záväzky zmluvnýsh strán:
a^ zá^äz?k-p?)d!"huzr'??'ť .p''ľ'leľi?-k sl?tl F^?'".ltu-v>":!z?ah.u P<ídmlenok äpscifikovanych v ŕastl "Typ zriadenia' v taburke Ô. 1, akje zriadenie technicky uskutoônternó v dohodnjtom mieste

^i^^nlllKOAnk^^ ^asrI^tem^^tLI^?^?Jini,^?tadr^ ^v^,!?l^ ^^^ S^^y^byť p'somná). Ak takéto znadenie nie je techrlcky uskutočnitsrné, täto Zmluva zaniká dnon dorĽÓenla oznárenia Podniku o tejto skutočnosti Úäastnlkovi.

b> S:^5ÄSsES=SS SSS5MíSs
z tohto dflvodu povinny bezodkladne vrátit Podniku KZ.akdoškikjehoprevzatiu.

^ ^^,!^?ľÍk.íf?^^^. ^-tn.iÍO^\slu.žb?fY^ah^dmľro^?Td?1aľ^hv?^ITO'atoofc^ňan^obu^a^änn0^^^1^ akniejevCenníku atebo Osobiínych
^m^"d^n^h^^^^kÍ! ^^l^^i^s^^n^^ä^lBS!'^nzerir^.e^ 5Sľ^lÍiľ^Sd^^^%-T.^^n^J?^SLP'.í!LU!?.ťl-,slu^u.^nlkne. ^,súčinnosfou ku dňu sp"lenia dan8J Podmienky'podfa písm. a; 3lebo-b)-3l9bo-spÍnenia'oblďvoch~tychto
podmienok, ak nie je v Cenniku alebo Oscbitných podmienkach dohodnuté inak.

^ i!lB^-?!?-B-.vy-hrLa-ST'J.!.Jj'-v!!^i^.ľ1!.''-1'ít?fí'^ti; .r^.-ktorei..r!>iLbylL'?l°u<^yan.é"pf^°^é teiekomu['Jkačnév8d8nie a umiestnený koncový bod slete sluíby, alebo že má k
^e^l^Lnu SÍTlSSZ"SÍl°JKn^ S^^^
SÍ^Z=ÄOSSa^fcSnkSh^"2"S Mďaä !'^riMl^----^-
sl^=^^^sssÄSri^^í^,^5"amds^l>Z^BSenl--shton"M""súvislcsli s tým vznikfie Podnlku ikoda atebo dodatoäné näklady, Účastník sa zaväzuje Podpiku iúto škodu atebo dodatoéné nákíady uhradit,

3) PODMIENKy AKCIE PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY INTERNET
*

a) z^i3ľ^nto^^^nte^p^u^yp^o^rk^^i^^^mzl^e^uL^^^^^lLzl.^^to^él!;^tillrit^ilB11tv č' 1i A)t sa ufiBst"'k d°pusti porljšenla zmfuvného
tíi 9l^Íľ^^re^^[^^e^eP^^smpu^^h6v^^^^f^č^^^nT'^^^ili^^Bl^'^?^ah!^í5^^^S2 en;e nižšíeho proaramu služby'ie rozho(iuiúce poraďe Ľmné v naste(iujúccm písmen8 tohto bodu'žmena pro9ramu sluzby " ^ ^plsm: nemáVp-^pfynut'e doby viazanosí.
c) ^"Säp=%:S=SÄ5SSmÄ;=Ä^? ÄÄS;Ä

IntemetXL-Optik.

^ ^^!)T!^^^^hd^dtemi^opk^ri^k^äT'i^^ruh^J?^^nsn^^ae^L^uf^J^^^l^ľe^^^o^t^?!,J^J ^-?^^^ú^e^. ^S ,vs^s;,-UVBd?l1^h ^ eno.; !e. ?úiasna ?^iYáGla'..r^p' .POUŽÍVan[6 sluät>yMagio Televizia oez Tnamst v programe Magfo GO s doplnkovou
Sff5^=^ ^3rs^.^6bsäÄ^-^.^shžM^W>Mte

^sl^^^rt^k^a^°Jl^^ ^^^r^^^ľ^^^.ľlf.^uJ^^^^^^Í!^^
Í^^IiÍ^I^^^^^^^^^?^^^l^;^^^^^^^^Í^^^^^I^^^^n^lí^^^^^^^^^^^^^^^^^i^^^^l^^^^^ľ^^a^^^^?^l^^TT^^kl_
pcdmienkami pre poskytavanie verejných služ'eb.

Služba Triefonovanie

1) PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY TELEFONOVANIE

a^ zäl^äz?k-p?.dľku-zri!lľí Pri?)leľi?-k s)?.u p.°?r".kuln??ah.u P(>dmienok äpadfikovanýcŕ; v ôastl ,Typ zriadenia' v tabulTte fi. 1, akje zriadenle technkAy uskutoäniterné v dohodnutom mieste
SS;Ä^^ÄS^,^S2Sä^=S;^S S  MaopAm'qbfchDín-mní

Kód objednávky: 1-34312085472
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b) Vpripade, ak sa zmlyyné 5trany vtejto Zmluve atebo vosobitnom dokjmsnte uzavretom vsúvistosti stouto Zmluvou dohodli na pcskytnuti koncového zariadenla (ďalsj len "KZ^
Oc^lkovidojehouíivanlavofomf>epr8daja,ná|mual8bobBzplatnéhouzlvanÍa,PodnlkjepovinnýposkylnúrÚĎashikovipn'slusrót<Zzadohodnutjfchpodmienok.Akdojdekzániku
tejto Zmluvy zdôvodu nemožnosti zriadenia pripojenia ks;Btivzmyste bodu 1, d0|de zároveň aj k zániku dohody zmluvnýchsträn týkajúoej sa poskylnutía'KZ Úcastníkovi a'Úôasmfkje
z tohto dôvodu povinny bezodkladne vrätíť Podniku K2, ak došlc k jeho prevzat'u.

c) zäväzok Pcdniku poskytovať Ucastnikovi Sluayvrozsahu aza podmlenok dojsdnanych vtejto Zmluve, a to odo ciňa nadobudnĽtia úďnrosti tejto Zmluvy, ak nie )e vCennlku atebo
Osobitných podmfenkach uvedené inak. Ak je vsak podmienkou ooskytovaria Služby ziiadenie pripojenia k sieti Podniku afebo odovzdaníe Koncového zariadenia alebo otídve tieto
podmienky, zäväzok Podniku poskytovaf Sluzbu vznikne až s úŕinnosfou ku dňu splnenia danej podmienky atebo podmienok, ak nte j8 v Csnníku atebo Osobitných podmtenkach uvedeié
:nak.

d) jäastnlk íeslne vyhlasuje, že je vlastníkom nahnutehostíi na ktorej mä byí vybudovaré prlpojné telekomunikačné vsdenie a umiestnen^ koncový bod siate s'užby, alebo že má k
predmetnej nshnutefíiosti uživacie právo z (läJomného atebo Iného právnsho vzfanu. Účastnik, ktory má k nehnuteftiosti uživade právo z nájomného atebo iného präivneho vzfďiu zámvsň
iestne vyhlasuje, že informoval vlastnika o vybudovaní pripojného telei<or'unľ'<aäného vedenia umisstnení koncového bodu siete služby ajek) dôstedkoch v plnom rozsahu a má k tomu
od viastnika výslavnŕ súhlas, Ak Očastnlk uviedol v tomto vyhläseni nepravdivé atebo neúplné informácle alebo na základa výzvy Pocniku nepredbži vyhlásenie vlastnlka nehnuteftiosti a v
súvistostí s íým vznlkne Podniku äkoda alebo dodatoéné náklady, Ocastník sa zavazuje Podniku túto škodu alebo dodatocné nátíady uhrad:ť.

2) PODMIENKT AKCIE PRE POSKVTOVANIE SĽJŽBY TELEFCNOVANIE
a) Oŕastnii má prävo jsdenkrát bezplatne pocas pivých 6 mesiacov od zaôatia poskytovania Služby Tetefonovanie na prechod na nižší program služby. !nak Js tento prechod spoplatneiý

pop'atkom 9,98 Eurs DPH. P^e urcenie nižšieho Programu služby, je mzhcdujúce poradie urcené v nastedujúcom pisnene tohto bodu. Zmsna Progra-nu služby v zmyste tohto plsm. namä
vply/ na plynutie doby viazanostl.

b) Pf8 stanovenie vyääieho programu služby je uróujúce naslsdavné poradie, pricom pfsmeno a) oznaäuje najnlžii program a pisuĎno c) najvyssi p'ogram; a) Doma Happy M, b) Doma
Hapsy L a c) Doma Haopy XI,

3) Úcastník verejnaj teletónnej sluŕby má právo zapisaf sa do tele'fórneho zoznamu Podniku (ak je vydávaný Podnikom) a ;nfo'mačnej slĽŽby PodnikĽ a na spristupnenie svojich údajo^
poskytovateibm infcrmaénýsh služieb o telefónnycť čisiacfi alebo teletónnych zoznarnov, a to v rozsahu: tetefänne čísio prkJe;ené ÚÉastn'xovi na záťade Zmluvy, adresa umieslnenla konoového
bod'u ve'Bjnej telefónnej služby a meno, pr;azvisko v pripade fyzickej osoby- nepodnikatsra, alebo obchodné meno v pripace fyzicksj osoby - podnikatefa aleäo právnichBj osoby, prioom ^e'a

^^n^rŕap^^l^í ^l^^ ^^'^ ^a^eaľ^Jv^li^ ^s^li^^n^^a^l| ^^
^^^^^^^'^^^^^^^^^^^^^^^^m^^^^^^^^^^^n^^^^^^^ú^^^^^^^^^^^^^m^^te^^
spracúvania asobnych, prevádziiových a tokalizaŕných údajov, upravujácich podmienky zverejňovanla údajov äiasiníkov v tBlefónnom zoznare a informa&iých službách.

4) ZÄVAZOK VIAZANOSTI: ÚČastnik sa zaväzuje, že poias doby viazanosti v tabulky é. 1 (ďalej Isn .doba viazanosti^, ktorä sa poc;ta od Rozhodného dňa: (I) zatrvá v zmluvnom vztahu s

Podfiikom vo vzfahj ku kazdej Službe poskytovane' podfa te|te Zmluvy o balfku, teda nevykonä ziadny úkon, ktorý by viedcl k ukonoeciu jadnotllvej Zmluvy a (ii) bude riadne a v6as uhrädzaí cenu
za poskytované Služby (ďatej len .zäväzokviazanosti"), pričom pomsenim záväzku viazanostíje (I) výpovecf Zmluvyťtčastnlkom, ak výpovednä lehota alebo Íná osobltne dohodnjtá lehota uplynie
oocas dojednanej doby viazarostj, (Íi) žiadosf o prenesenie tetetónneho ôfsla < inémi. podniku poskytujucemu sluiby elektronických komupikáci), ak v däsledku tejto žiadostj d&jde k ukonČBfliu
Zmluvy o poskytovani Hlasovej služby poŕas dojednanej ckiby viazanosti, (iii) nezaplatenie ceny za poskytnutó Služby ÚĎastnikom ani áo 45 dní po jej splatnostl, na záktade ktorého vznikne
Podniku právo ra odstúpenie od Zmluvy (ďalej len .pomšenis zäväzku viazanostíT Dotia viazanosti plynie Íba poôas doby využfvania Služsb v z-nysle te;;o Zmluvy o ballku. V pripade preruSenia
poskytovania Sldžiaä Podnlku na zäklade vyu^tia oräva Podnku premšif Ocastn!kovl poskytovanie Služlsb vyptyvajúceho z príslušnych prävnydi predpisov alebo Všeobecnych podmienok, sa
doba viazanosti automatteky prgdlži o obdobie zodpovedajúce skutoénému ťvanlu prerušenia poskytovania Sluäeb Podniku, kedy doba vlazanost neplynie,

 ) ZMLUVNÄPOKUTA(ZP);
*

a: Podiik aUcastnik sa dohodli, is poruäeni-n závSzku vlazanastí vznlkne Podniku voä Cicastníkovi prävo na zaDlatenie vyúŕtovanej zirhjv^j ookjty. Zmluvná pokuta okrem sarkfa-Bj
a prevenänej funkcie p-edstavuje a; pauäallzovanú náhradu Íkody spôsobenei Podniku v dôsledku pomšenla záväzkť vlazanosti vzhradom na bene-ity, ktoré Podnik poskytol Účasfníkc^i

^z^^lssj^ M'^^ll'^k^B^8f^^awhm^l^t^^e^t^aJ ^^Í1^^^te^^iv^ll^i^u"^L^^k^íi'oaun^1^^ Í'^^Í<^>iÍSI(^Í^dltej^Z^^ Tb'alE^
poskytnuté. Benefity pcskytnuté Ucastnjkovi na zäkiade tejto Zmluvy o balhu sú uvedené v tabulke c. 1 a v casti "podmienky akcie pre poskytevarie služby", pripadne v Akciovom cenniku.
Záldadom prevýpooet ziiiiuynej poKuty v pripaae poruäania zänŕäzku viaMnosti vsetkých Služieb v Ballku je súôet zákiadu pre výpočet vovzťahu k Baliku a zähladu pre výpoéet vo vzta'-u

^^a^^TSSÄ^SS^ÄÄ^iäSÄÄK.S
poskytnLrtévýluénevovzfahuktBjtoSlužbe a to vo výske uvedenej v tabulte 6.1.Tertozákladzohradňuje Bensfity poskytnuté Côastníkovi podfa tejto Zmluvy o baliku (dfalei len .Základ
pre výpooet'1.

b) Vyuctovanä suma zmlLvnej pokuty bude vypočitanä podľa nižšle uvedeného vzorca, ktorý vyjadmj'e denné Mesante zo ZáMadu p'e vypoéet počas plynutia doby viazaností až do dfla
.jkorôenia Zmluvy alebo prerušenía poskytovan.a SiuŽieb v dôsledkj porusenia zmluvného záväzku viazanosti:
Vyúčtovanä suma zmluvnej pokuty = Základ pre výpoCet ZP - (celé dni uplynutó z doby viazanostifcelkový pofet dní doby vlazancsti * Zäklad p"g výpoéet zmluvnej pokuty)

c) zmluvná P°kuta Je splatnä vtehote uvedenej na faktúra, ktorou |6 Ocastnikovi vyúiitovaná. Uhradenim zmluvnej pokuty zanlkä dojednany zäväzot viazanosti vo vzfahu 'K tej Sluzbe atebo
Službäm, kuktorymbolazmluvnäpokutauhraaená.pretoClcastnikzmiuvnúpckutuzaporuSeniezáväzkuviazanostizaplatii&ajedenkrät Pcdnikjeoprävneny pozadovaf náhradi škody
spôsobenej porušenim zäväzku viazanosti, pre pripad klorej bola dojedrana a ^úítovanä zmlĽvnä pokuta, len w výške presahujúcej sumu vyúétovarsj ziiluvnej polnjty.

KÚPATOVARU:Tätočasfoíia6enaako,KúpatcYaru"tvoriosoDitnúkúpnuzmluvu, ktorú Podnikako Predávajúci a Účastnfk ako Kupu;Ľd uzatviraiúv súvislosti so Znluvou o poskytsvari
verajnýcii sljíieb, kiorä tvori sjčasf tejto listiny {ďalej len ,!<úpna zmluva"), Podnik sa zaväzuje dodaf Úäastnlkovl íovar uvedený v taburke c. 1 označený akc "predaj". Úäastník sa zaväzuje tento
toyar od Ppdniku prevziaf a zaplatif zan kupnu (?enu uvedenú v tabuilo Ô.I.SpĎscb prevzatia lovaiu je dohodnuty v Tabu!T(e č. 1. Ak tmto dohodnuté pravzatie KZ na predajnom mleste Pocniku,
Úôastnlk tŕmto potvidzuje jehc prevzatle. Ak boto dohodnuté doruianie KZ kuriéiom, KZ budedomôenó na adresu dohodnutú vtaburksí. 1. Pri prefaerani tova'u od kuriéraje povinny Úéastnik
preukäzaf svoju totožnosf, Táto kúpnazmluva sa riadi platnym' Obchodnjfmi podnienKami Podniku pre pr&daj anäjom KZ, kioré tvo'ia súäasf tejto kťipnej'zm;uvy, Ostatné vzťahy neupravené
touto kúpnou zmluvou sa riadia príslusnými ustanown:ami Obchodného zákonnlka ä, 513/1991 Zb. v zneni neskoršich preapisov. Zmeny v kúpnej zm;uve js možne vykonaf len so súhlason
oboch zmluvných strán. Podnik neposkytuje dodatoänú výmenu iovaru, s vynimkou upletnenia nároku za vady poďa § 436 a nasl. Obä-odného zäkonríka a g 622 Obéianskeho zákonnlka.

ZÄVEREČNÉ USTANOVENIA
1} Spracúvanie oscbnýsh iidajov; Podnik bude používat úcaje o Ľiastníkovi za podm'enok uvedených v Podmienkach spracuvania osobrých, prevädzkavých a lokäilzaäných údajov v Podniku (dfatej

!^n^^ten1n^7'L^I'n^^^^rä^f^^^Tftf'^^hk ^Lfliľ^^/^T^^ túadl^?nvi?nn^^^^jehoúdaje použivali na uróilé úíely, ÚŕastníkmôžekadykolVekPodnikuoznámif, žesi neželátakétDpouživanisJsho údajov.Akje podmier<ou spracúvania údajov Ú6astn;ka udetenie súhlasu,
mäže Ucast-ik taky-.o súhlas ksdykofvek odvolat, ak ho udelil. Úôastnik môže Pocnlk kedykolVek požiadať o informäciu, ako sa Jebo úaaje použfvajú. Vac -.'ifomádi o použivani úd^-ov možno
nájsf na www.teiekom.sk.

f

2) Ak Úôasinlk pred dňom techr,;ckého zriadenia svojlm konanfm atebo neďnnosťou zmar: znadenie zmluvne dohodnutej Služby zaväzuja sa zaplatif Podni<u nákiady vzn^nutó v súvislosS sa
zriadenim Služhy vc výške 10C Eur (DPH sa neuplatňuje),

3) Zmluvné strany sa aohodll, že v prlpade zmsny sadzby dane z pndanej hodnotyje Poanik oprävnený ktorókolVsk z konBéných cisn služieb Pcdniku up'aviľ ta,<, fs k zäkladu dane (cene bez DPH)
uplatnl sadzbu dane z pridanej fhodnoty aktuálnu v čase vznlku daňovej povinnosti Podr.iku.

4) 2mluvasauzatvéranadobureur6itú.2mluvujemoíném8niíniaktoiýmzospôsobovdohodnutŕchvteitozmluve, CenníkĽ.VäeobacnychpodmienkachaleboOsobltných podmienkach. Táto
zmluva ľadobuda p:atnosť a úfinnosť dňom jej podpisania zmiyynymi stranami. Pcdnik a Oéastnlk sa áohodli na uréeni dôvodov podstainej zmeny z"ifuvnýcfi podmienok tak, že tteto dôvody sú
obsahom ôastí Väeobecných podmienok pre poskytovarle verejnyci' služieb Podnikj, uDravujúcej Zmenu Zmluvy.
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^ ^^ouiÍ^miž^r^^^^á^i^fa^^^.^J^^^Z,?r^!^n^?L^^eL^.TÍTL^d.ľ^^
SSÄ=^35ÄÄ SÄÄ=ÄÄÄ^ÄÄ 
aupravujúce podmisnky pre Foskytovanie slLŽIeb poskytovanych na základa tejto Zmluvy o balíku (ďaiej len "Osobitné podmienky") aCenníkom pre poskytovanie služieb Podnlku, vrátane

^i^^h^nm^n^^^n1^,^^e^l^^^J^^^^n^^^v^Tt^ľk^Tp^c^l^i^äS^m(i^)c^sT^v^^^n^r^^
o baliku. Vyhlasujem, ŕesom txiloboznämený Podnikom, že aktualne infomiácie o platných ceräch za Služby je moíné ziskať v aktuälnom Cennlku dosiupnom ra www.tetekom.sk alebo inej
intemetovej stränke Podnihu, k'oráju v budúcnosti rahradi a na predajnych miestach Podniku.

Podnik ponúkol Uéastnikovi moznosť pri podplss a uzavreť t8jto Zmluvy využif technlcké zariadgnie v °redajnom mlests Podniku,
(i) Ak Očastnikíútomožnosf využil, }e StoZmlira uzavretá v pisomnejforrne a podpísaná digitalizavaným podpisom zmluvnych sirän prostrednictvom daného technlckého zariadenia, ťlôastnlk v tahomto

záznamu svojho digltallzovaného podpisu jeho priradením k podDÍsanému dokumentu na úŕel uzavretia a plnenia Zmluvy. Tento záz'nam o digitalizovanom podpise Účasíníka nebudB využitynažiaťne iné
úéely, a to ani samostatne ani v spojeni s Inym dokumentom. Uzavretim Zrrhivy takym'o spôsobom nie je dottnutá plalnosf Zmluvy, ani je; pfsomná fomia a takto podplsanä Zmluva mä silu origlnálu,
Zároven Ucastnik môže pri podpise tejto Zmluvy prostrednictvon technicfcého zariadenia využiť možnosr paslaria rovnopisu a-iluvy do e-ffiailu určeného Úeastnlkom.

^nffl^^Ú^t^^^^^dm^v^os^yď^^^,i^d^l^^6^^1ophria^r^upi^rä^^^l^^^
SMS na mobilné telefónne čísto uräené Úíastníkom a uvedené aho kontak'né mobilné čis'o v 6asii klantófikácie Ueastníka t9,ito Zmluvy. Úŕastníkovi je zároveň oprävnený požiadat "odrlk pred podpiscm
Zmluvy o odovzdania jedného rovnopisu v listinrej fonre. Ak tírto maznosf Úcastnik v^ižijs, j'e mu pop" rovnopise zaslanlm do errailu odovzdaný aj rcvncpis v listinnej fome.
Ak Ucastnik túto možnosf nevyužil Podnik cdovzdá Účastníkovijeden rovnopis Zmluvy v listinnej fomie podpísaný oboma zmltivný'nl stranami.
(ii) Ak Ľcastnik túto moznosť nevyuiil, je táto Zmluva uzavretá v pisomnej fomne a podpisaiä vlasínoruénŕ-i podpisom zmluvrŕch strän zachytenym ra Z'nluvu priamo bez pouätia technického zariadena.
Účastnfk prevzal od Podniku Jeden ruvnopis tejto Zmluvy v iistinnej podcbe podpísaný obidvomi zrr'luvným' stranairi.

w^ . .<. i* .* ^:^s-
fc

ÍW31ovai<Tel&í<.o^!>;i'á, o. .0
Tŕjiekoi^ d3iW^ ,^

^ ^i ^'

^ 09 w-1ľ;"!l^w^^^.('^f-"^' '^
<t f-t

^ w^^!N, ^~<^.,-. ;V! ./ .n'.^..'.f

<rf'

^? í?
Slovak Teiekom, a.s. v zastúpenl Fimi// meno priezvisko azní ^ ^. -^s

ošŕambora, SebastJán Obec Poproä ^ *^
* 1

,">"'
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