Zmluva o poskytovaní verejných služieb

KódobjednáVky: 1.750387656903
Kód
Kód

účastníka|10í0637300
adresáta: 10í063730í

Kód

uzavleta podta zákona č, 351/20']1 Z.z, o eleklron ckých komuniKáciách Vzn€ni

(dalejspolu len

PoDNlK

"Zmluva"

alebo'Dohoda

)

tlačiva]

/t05

ngskorších predplsov

medz:

vložka číslo208l/B, lČo: 35 763 469, DlČ: 2020273893, lČ Dre DPH: sK2o2o273893
(ďalej len

"PoDNlK,) a

PRÁvNlcKÁ osoBA/FYzlcKÁ osoBA - PoDN|KATEť
obec ValaIiky, Pol'ná 165/8.04413 Valaliky

obchodné meno /
sídlo podnikania:

Regisier, čí§lo zápi§U
podnikatel'a:

obec@valaliky.sk

Kontaktný e-mail:

lco:

Kontaktné iel.č,:

lc píe DPH:

00324850

(ďalei len "Účastnik')

šmrurÁRnv oRGÁN / áKoNNÝ ásrupca

t

spLNoMocNENÁ osoBA

IitUl/lV]eno/Priezvisko: lng. stefan Petřik
Ulica;

Isúpisnéčislo:

Telefón:

lc.oP

obec:

0903644027

/

orientačné čislo:
|-Ď\.:

Pasu:

doručoYanie EF PDF do e-mailu obec@valalikY.sk

TABU|KA ě,
:

í

Aktivácia

Bez závázkov

Kontaktná osoba: ln9, ŠtefanPetrik Te|efón: 0903644027

Adíesa doručenia: Pol'na 165i8, 04413
:

Bez závázkov

ZVerejnenie V teleí zozname;
Rozhodcovská doložka: Nie
kontíola dát v roam
dát (cena s DPH V EUR): 24,00

1)

Píedmetom te,to Znl"vy,e:

a)

b)

záVázok Podniku aktivovať a poskytováť prograň služieb uvedený V tabutke č. 1tqtoZmluvy, a to vo vzťrhu k slM kaŘe lvedeneiV hbulke s názvom
"SlM kana a zaíiadenie", resp, k insj slM kaíte. ktoíá ju bude v budúcnost nahrádzat (dale] len 'sl[,'l karta') s Ým, že Úča§tník je povinný zaPlatiť
akiivaČný poplaiok za aktiváciu slM kaíly uvedený v tab!'ke Č, 1 lejto zmluvy,
ZáVázok ÚČasinika () iadné a Vcas platř c€nu za zrjadenie a po§kytovanie služiébPodniku podla zvoleného programu služ]eb, ktoré sú uvedené v
c§nn]ku prc poskyiownie služiébPodniku (ďalej len ,cennik) Platnérhu ku dňu podpisu tejto Zínluvy a (ii) dodržiavať svoje pov]nnost V súlade s touio
Zmluvou, cennikom, osobitnými podmienkam pre poskytované žVolaného Programu služieb (ďalej len
podmienky"), ak boli prc zvol€ný
"osobitné
píogíamslužieb vydané a Všeobecnými Podmienkami píe poskytovanie verejných služieb (daléj len ,Vš€obécné podm enky"), s ktoďmi sa mal Ucástnik
možnosťoboznámiť pred podpisom t€jio Zmltrvy na inieínelovejslránk€ Podniku www,telekom-§k alebo na Prédajných mi€slach Podniku,
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2)

3)
4)
5)

6)

ELEKTRoNICKÁ FAKTÚRA Účastnik podpsom iejto zmluvy potvídzujé/udéíujěsúhlas na poskylovanie faktúry V elekircnick€i foíme, a záíoveň súhlas s
poskytovanim EF §prislupnenírn na internelovej siránke Podniku podla plahých Všeobecnych podmlenok a cenn]ka, Zaroveň bude Ůčasln]kovj bezplatne
po§kytovaná §lužba Podrobný Výp § v eléktíóničkéjfomé na inlérnétové]§lránke pódnaku. Ak Úča§tník !ryužil možnost zasielania rovnop su EF na +,mail, EF
bude Zároveň doručovaná ako prlloha e,mai|ovej spráVy Vo formáte PDF na e-mailovú adíesu určenúUča§tnikom pr€ zasielanie EF podla te]to Zmluvy a jej
otÝolenie nebude chránené h€slom p.oti neopíáVnenému Plístupu k úda]om, Učaslnak podpsom tejto Zfilury potvldzuie, že §ije yedomý zodpovednosti za

ochíanu údaiov ía EF zasielane] na n;m uíčenúe_rnailovú adíesu píed pííslupom tíetich os6b. Podnik nezodpovedá za škody §pósobeié ÚČastnikovi píslupom
neopráVnených o§ób k úd4om na EF Vo formáte PDF- odpis EF v lislinnéj iorme je spoplatnený v zmysle cennika,
zÚČToVAclÉoBDo8!E:Trvánie zúčlovacieho obdobia je uv€denó v tabui'k€ s názvom "Adre§át_ adresa zasielania pi§omných listín", Pipadnú zmenu iíVania
zúáovacieho obdobá Podn k oznámi |]částníkovi n ajmenej jeden mesiac vopled. Frekvencia fa ktuíácie je jednomesačná,
[4lEsTo PosKYToVANlA sLUŽlEB A CENA Miestoír poskytovania služieb ie úzerne slovenskej republilq podla špecifikác€ obsiahnutéi Vo Všeobecných
podrnienkach. cena za poskytované službyie stanov€ná c€nnikom prg pris|ušný Program slUžieb akt]Vovaný na ráklade téjto Zmluvy,
VEREJNÝ TELEFÓNNY žoZNAM: Účaslnik veíejnej lelelónnei služby má pÉvó zápi§ať sa do Vercjného telefónneho zoznamu Podn ku (ak je vydávaný
Podnikom) a inioímačnq slL]žby Podniku a na sprisiupnene §vojich údajov poskytovaielom lnloímačnýchslužeb o lgl€fónnych č slach alebo teIefónnych
zoznaínov, a1o V rczsah! () i€]éfónneho čisla prdeleného Účastníkovi na základe Zmluw a (ii) Lrda]ov o Učasinlkovi (m.no pnezvlsko a adresa trualého
pobytu V píípade fyzicke] osoby - n€podnikateía, obchodné meno a miesió podnikan a
ckej osoby - podnikalela, obchodné méno slebo nážov a §idlo v
pripade pávnickej osoby) V pripade osobitnej dohody s Podnikom ínóž! byť v zoznaíne a informaěne] službe Podniku zverejnené aj dalšie úda]e lfč§né
'z
Účastnikom, ak sú íelevantné na účelyielefónneho zoznarnu, Podín enky zveíejňovan]á údájov účastnikov v tel€fónnom zozname a;nformaČných sluŽbách
Podnik! sú uvedené V Podmienkach sPracúvania osobných prcVádžkových a lokalizačných údajov, s klorými sa mal Učastníkmožnosť oboznámil Pred
podpisom iejlo Zmllr\ry na intemelovej sl€nke

Podnrku Www,t€lekom,sk

alebo na predajných miestach PodnikLr,

Dc ovs K EJ ZM LUV Y Pod n l, neod volateíne névúuie Učgsin ikovi, ktoď n ie j6 spotíěbitelom uzavíeiie íozhodcovske] zml uvy
vo forme íozhodcovskej doložky V nasledovnom zneni (dale] ,RZ') Podnll a Ucasln k sa dohodli že všeiky spory, ktoré Vznikli, alebo Vzniknú V súVislo§ii s
Platobnyrnl slt]žbaml Podn hu, bLrdU íozhodovaná prcd stálym rczhod@vským s(ldom slovenskej bankovej asociácie (dalej ,,Rs")jedným roznod@rn, a lo Pod a
Ta p?vo odsluPit od telto RZ . to plsom,e do 30 oni
Štar-tu a colovaci€-o polaolu Rs, Rozhodn-ne Rs oudé p.e Podn|k a Laá§tn|{a závdz-é, Ú€stnll
NÁVR H NA UZAVR ETiE

RozHo

odo dňa ]ej uzaivorenia, Úča§inlk béliéna Vedomié, že nie ]e povinný priiať píedložený náVíh na uzavíst€ RZ a ak t€nto návrh néprijme spory medzi
Učástníkom 9 Podnikom ryplýVajúce z poskytovgn a Platobnych sluzeb Podnikom budu ešiť všeobecné §údy pod!r osob]tných Píávnych PíedPisov, Píijalim
náVíhu na uzavrciie RZ n e je dotknulé píáVo Učasln ka alebo PodnilU píedložť spoí tikajúci sa Platobných služieb Podniku na rozhodnutie vŠeobecnému
súdu, Toio právo však žaniká. ak Podnik alebo Uéastnik už podal žalobu na Rs, preiože po zacatí rozhodcovského konania nemožno v ie] ]stéj Yéci konať a
rozhodovať na všeob€cnom

7)

8)
9)

súde,

Úč€stnik uvedený náVrh Podniku na uzavretig RZ nepíúíma,

PLATNoSŤ, ÚČlNNosŤ, TRVAN|E A MoŽNosŤ ZMENY ZIýILUVY: Zmluva nadobúda platnosť a účinnosldňorn jéj podpisu oboma zmluvrým §tranami.
s. Uzatvála na dobu neuíč]lú.Pokiar nie je prédmeiom tejto Zmluvy píogram služi6b s pravidelným mesačným PoPlatkom v paušálnej výšk€ podla
cenníka, zmllva zan ká posl€dným dňom zúčtovacieho obdob a prcbiehajúceh! v čase, kedy uplynie 365 (slovom 1r stošesťd*iatpáť)dní odo dňá, kedy bolo
prcsiíedníclvom slM kariy naposledy u§kutočnené Volanie odo§laná sltls/MMs spráVa alebo dátoui prenos, Zmluvu je možné men]l ni9kionim zo spósobov
uved€ných v lejto zmluve Všeobecných podňienkach alébo cénniku, zmena pmgíamu služieb uvedeného V labulke ě, 1 tejio Zmluvy je možná len so
súhla§om podnlku, podnk a lJcastnlk sa dohodl na uíč€ni dovodov podslalne] zmeny zmluvných podrnienok tak že iieto dóvody sú obsahom cašn
ZmlLrva

Všeobecných podmienok, uplavujúc€izměnu ZmluVy,
sPRAcÚVANlE osoBNÝcH ÚDAJoV Podnik sa zavázuje §pÉcúVa1osobné údajévýl!čnéna účely,na kloré bgli ziskane,

gPlacovania ošobných údajov si

Www,teJekom,sldosobn€-!da]€,

DlGlTALlzoVANÝ

PoDPls

PÉdájnom miesie Podn

V pl]pade zmeny úěel!
na túlo zmenu vyžiada osoblný súhlas, Viac anfofináci o použivaní osobných údajov rnoŽno nájsť na

Podnik ponúkol Účastnikovi možnosť podPísal lúto ZmllrVU d gitalizovaným podpisom píostígdníctvom techn]ckého zadadenia v

ku,

Ak Úča§tník túio možnosr Využil, je láio Zmluva užavretá v písomne'foíínea podpisaná d gitalizovaným podpisom žmluvných sién píostrednictvom daného
technického zaíiadenia. Učá§tnik V lakonrio pripade vyhlásuje, že bol pred uzavíetim Zmluvy Podn kom infoímovaný o podstate digitalizovaného podpi§u, najíná
o toín, že digitalizovaný pódpis Účastníka je jsho vlastnolučným podpisom pfeneseným na Zmluvu prostrednictvom techiického zariadenia ako jedjnečný
technický záznam VywoÉný len ple účelylejto Zmluvy a ivo.iacijej tNalú néoddelilétnúsuč.sl, UčaÉtnlivys]ovne Eúhlasi so spíacúvanirn záZnaňu §vojho
d]gitaljzoÝaného podpi§u ]eho priadenim k podpisanému dokumenlu na úč€l uzavret a a plnen a Zínlu!,y. Tento zánam o digitaližovanom podpise Účashíka
nebude využitý na žiadne iné účely, a to ani samostatné ani V spojení s iným dokumeniom. Uzavrciim Zmluvy takýnrlo spósobom nie j3 dotknuta platnosť
Zmluvy, an je] písomná loma a takto podpísaná Zmluva má silu origináu,
(i)

Zaroveň Učastnik móže Pr Podpise teJio Zmluvy píostredoictvom iechnlckého zaladenia využii možnosť po§lania íovnopisu Zmluvy do emailu tríčeného
účaslníkom.
A\ Úc€str,( lúlo nožnost vyuz,l Poo-|k odo\,zdá ťc€stni{oÝl ,ede, lovnoois Zr -Ýy Pi je. PooPlse Ýo'oíŤe l,Ýaleho ,osičá na e-Ťail u,če-ý Úaastnllom a
uvedený ako kontaktný e.na l V častj idenl illacle Účásinila lejto Zmluvy, zmluvné stíány sa dohodli, Že zmllva budé ako prilohá é_mail! chránéná heslom píéd
jej otvorením neopíávnenýml osobami, kloré Podnlk doruči Učástnikoviloímou slv]s na mobilné ieleíónne č]slo uíčenéUča§tnikom a uvedená ako konteklné
mo bil né čísloV casl' ideni fikác e Učastn íka tqlo Zmluvy, Učastn íkovi j. zá rov€ň op ÉVnený požiadať Podn k préd podP som znnluvy o odovzdanie iedného
rovnopisu, v lstjnne] fóíme, Ak túto možnosť Ucastn]k Využue, je m! popri rcvnopise zaslanim do émailu odovzdaný aj rovnopjs v listinne] fonné, inak Podnik
odovzdá Učastnikov jeden rcvnopis Zínluvy v listjnnejíorme podpisaný oboma zmluvným slranami.
(i) Ak Ú&íník iúto možnosi nevyužil, ]e lato Zmluva uzavleta v pl§omn€J íoírn€ a Podplsaná viasrnoručným podPisom zmluvných slíán zachyi€ným na Zrnluvu
plarno boz po!žiiia iochnického zaladeniá, Ůastnll, préVzal od Podn kLr ]edén íovnops t€jto Zmlu\ry V lislrnnéj podobé podpÍ§aný obidvomi zmluvnými

10)

VYHLASEN|E ZÁSTUPcU ÚČASTNÍKA Vyhlasu]ern, ž€ som opíáVnený konať V rnene

3

- ---rneho sPlnomocnenia § úradn€

overenýrn pódp]sorn Učastnika al6bo na základe zákona alebo na žákladé íozhodnut]a štátnehl

13.01.2020

slovak Telekom, a,s, V zastúpení
Hlavabi, ondrej
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