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Zmluva o poskytovaní verejných služieb

• •

uzavretá podl'a zákona Č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
(ďalej len "Zmluva") medzi

ST-C

Evidenčné
PODNIK
Obchodne meno
Sidlo I adresa
Zapisaný

Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vložka číslo 2081/8

ICO
Kód predajcu
Zastúpený

35763469
OIC
01.GA.MITRACO.STRIZOVA.NIKOLA
Nikola Strižová, predajca
•

(ďalej len Podnik)

číslo zmluvy

,

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská

oo

28, 817 62 Bratislava
2020273893

IC pre DPH

SK2020273893

1 Kód tlačiva

1196

a

-

ÚČASTNíK
PRÁVNICKÁ OSOBA I FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ
Obchodné meno I názov
MESTSKY URAD SLADKOVICOVO
Sidlo I miesto podnikania
1 Fučiková 329, 925 21 Sládkovičovo
Register, číslo zápisu podnikateľa
fi!ľ
ICO
00306177
..~. ...
0;-. ~
ING Anton Szabó, l.Zastúpený
(ďalej Icn Ucastmk)
oo

•

ADRESA ZASIELANIA PíSOMNÝCH
Obchodne meno alebo názov
Ulica, súp. čisto

pre DPH

LISTíN
MESTSKY URAO SLAOKOVICOVO
Obec
Slädkovičovo

Pučlkcvá 329

SIM KARTA
[TelefÓnne čislo
911563661
Dátum aktivácie
24. júla 2015
Zúčtovacie obdobie je jednomesačné
Verejná telefónnu služba

L

AKTIVOVANÉ
/ CLlP
.l Roaming

I

oo

92521

1 8942102480007600923

SIM karta č.
Od: 15. dňa mesiaca
GSM I UMTS

PS

I Do:

vrátane

14. dňa mesiaca
BEZ ZAVAZKOV

Program služieb

vrátane

SLUŽBY
./ Notif. SMS
./MMS

Služba: Euro Roaming
Povolenie medzinárodných
./ Jazyk účtu

ol'

Jazyk: SJ
./ Notif. SMS o vystavení
.:J Žiadam o ZVEREJNENIE

./ Kontrola
hovorov

o úhrade faktúry

dát

limit:
60 EUR
Notifikácia:
80%
.l Získanie, analýza a poskytovanie
./ Marketingové
účely

faktúry

údajov

údajov v telefônnom zozname a informačnej službe2)

./ Žiadam o NEZVEREJNENIE údajov v telefónnom zozname a informačnej službe2)
Pozn ..
2) Informácia o možnosti zverejňovania
Údajov v telefĎnnom zozname a informačnej
službe:
Účastník verejnej telefónnej služby má právo zapisať sa do verejného telefónneho zoznamu Podniku (ak je vydávaný Podnikom) a informačnej služby Podniku a na sprtslupnerue svojich údajov
poskytovateľom informačných služieb o telefónnych číslach alebo telefónnych zoznamov, a to v rozsahu: telefónne čislo pridelené Účastníkovi na základe Zmluvy a údaje o Účastníkovi v rozsahu: i) meno,
priezvisko a adresa trvalého pobytu v prípade fyzickej osoby - nepodnikatera. ii) obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby - podnikatera. iii) obchodné meno alebo nazov a si dio v prípade právnickej
osoby. V prípade OSObitnej dohody s POdnikom môžu byť v zozname a infonnačnej službe Podniku zverejnené aj ďalšie údaje určené Účastníkom, ak sú relevantné na účely telefónneho zoznamu. V
prípade žiadosti o zverejnenie údajov Účastník zároveň berie na vedomie a súhlasí s podmienkami zverejnenia uvedenými v Podmienkach spracúvania osobných, prevádzkových a lokehzačných údajov,
upravujúcich podmienky zverejňovania údajov účastnikov v telefónnom zozname a intormačných službách.
MOBILNÝ TELEFÓN
mobilného telefónu:

I Typ

I vyrobné

1-

čislo (IMEl):

1-

VYHLÁSENIE ÚČASTNíKA ALEBO JEHO ZÁSTUPCU: Vyhlasujem, že som sa zoznámil so Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb (ďalej aj len "Všeobecné podmienky"). s
osobitnými podmienkami služieb, ak ich Podnik vydal pre služby, ktore požadujem aktivovať (ďalej len .osobitné podmienky") a Cenníkom. ktoré sa ako neoddeliteľné súčasti tejto Zmluvy zaväzujem
dodržiavať. SVOjim podpisom potvrdzujem (i) prevzatie Všeobecných podmienok. osobitných podmienok, Cenníka a vySSie špecifikovanej SIM karty. (ii) že si záväzne obieonávarn v tejto Zmluve špecifikované
služby Podniku (ďalej aj len .Služby"), (iii) že sa zaväzujem ríadne a včas plniť všetky povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, dodatkov k Zmluve. Všeobecných podmienok a osobitných podmienok, najmä
riadne a včas platiť cenu za aktiváciu a poskytovanie Služieb. (iv) ak som ako Účastnik prešiel z užívania služby Easy na užívanie postpaidových služieb Podniku s ponechanim si SIM karty a telefónneho
čísla. disponujem SIM kartou s prideleným teletónnýrn číslom tak ako je bližšie špecíflkovaná v tabulke podľa tejto Zmluvy, ktora mi bola odovzdaná Podnikom v rámci poskytovania služby Easy.
Súhlasím s posKytovanim EleKtronickej formy faktúry (ďalej len EF) podľa Všeobecných podmienok a Cennika a zároveň a súhlasim s poskytovanim EF prostrednictvom internetu spristupnenim na
intemetove] stránke Podniku; beriem na vedomie, že na moju žiadosť Podnik zároveň zasiela EF na mnou určenú e-mailovú adresu, a ie v prípade poskytovania EF mi nebude zo strany Podniku zasielané
písomne vyhotovená faktúra.
MIESTO POSKYTOVANIA SLUŽIEB A CENA: Miestom poskytovania Služieb je územie Slovenskej republiky poóra špecifikácie obsiahnutej vo všeobecných podmienkach. Cena za poskytované Služby
je stanovená Cennlkom. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvu je možné meniť niektorým zo spôsobov uvedenych
v tejto Zmluve. Všeobecných podmienkach alebo Cermiku.
Zmluvne strany sa zároveň dohodli, že ku dňu uzavretia tejto 2mluvy sa v plnom
špecifikovanej SIM karte medzi zmluvnými stranami dňa ....

rozsahu ruší platnosť a účinnosť 2mluvy o poskytovaní služieb·

Služba Intemet Nonstop uzavretej

vo vzťahu k vyššie

Ak Účastnik pred uzavretim tejto Zmluvy využival Služby Podniku prostrednictvom vyššie špecifikovanej SIM karty na základe p6vodnej zmluvy o poskylovani verejných služieb, zmluvné strany sa týmto
zároveň dohodli, že pôvodná zmluva o poskytovaní verejných služieb (v zneni vsetkých jej dodatkov, zmien a doplneni uzatvorených či už v písomnej forme alebo inak) sa v celom rozsahu nahrádza touto
Zmluvou. Zánikom pôvodnej zmluvy o poskytovani verejných služieb však nezanikajú nároky zmluvných strán už vzniknuté z pôvodnej zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ktore zostávajú zachované
aj po jej zániku (najmä právo Podniku na úhradu Služieb poskytnutých Účastníkovi na základe pôvodnej zmluvy o poskytovani verejných služieb, ako aj právo Účastnika reklamovať správnosť úhrady alebo
kvalitu poskytovaných Služieb na základe pôvodnej zmluvy o poskytovani verejných služieb za podmienok uvedenych v Zákone a Všeobecných podmienkach).
V prípade. ak Účastník pred uzavretim tejto Zmluvy využival Služby Podniku prostredníctvom vyššie špecifikovanej SIM karty na základe pôvodnej zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ktorá v zmysle
príslušných právnych predpisov zanikla ako závislé zmluva alebo zanikla na základe iných právnych skutočnosti (vrátane skutočnosti uvedených v tejto Zmluve). Účastnik berie na vedomie a súhlasí s
tým. že Podnik môže po uzavretí tejto Zmluvy odovzdať Účastníkovi do uživania rovnakú SIM kartu vyššie špecifikovanú spolu s rovnakým prideleným telefónnym číslom, ktore Účastník užival na základe
póvodnej zmluvy o poskytovani verejných služieb.
Účastník berie na vedomie, že v súlade s Nariadením Európskeho par1amentu a Rady (EÚ) Č. 53112012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Unie má Účastník možnosť
zvoliť si alternatívneho poskytovateľa roamingu iného ako je Podnik bez poplatkov alebo sankcie. Účastník podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ie bolo možnosti podľa predchádzajúcej vety informovaný,
Účastník ďalej berie na vedomie. že ak si zvoli alternatívneho poskytovateľa roamingu, poskytovanie služieb roamingu sa riadi podmienkami dohodnutými medzi Účastníkom a nim zvoleným alternatívnym
poskytovateľom roamingu a že Podnik v rozsahu poskytovanom alternativnym poskytovateľom roamingu nezodpovedá za poskytovanie služby roamingu.
NÁVRH NA UZAVRET1E ROZHODCOVSKEJ
ZMLUVY: Podnik neodvolateľne navrhuje Účaslníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, uzavretie rozhodcovskej zmluvy vo forme rozhodcovskej doložky v
nasledovnom zneni (dalej •.RZ~): "Podnik a Účastník sa dohodli, že všetky spory, ktore vznikli alebo vzniknú v súvislosti s Platobnými službami Podniku, budú rozhodované pred Stálym rozbodcovským
súdom Slovenskej bankovej asociácie (ďalej ~RS~)jedným rozhodcom. a to podra Štatútu a Rokovacieho poriadku RS. Rozhodnutie RS bude pre Podnik a Účastnika záväzné. Účastník má právo odstúpiť od
tejto RZ. a to písomne do 30 dni odo dňa jej uzatvorenia. Účastník berie na vedomie, že nie je povinný' prijať predložený návrh na uzavretie R2 a ak tento návrh neprijme, spory medzi Účastnikom a Podnikom
vyplývajúce z poskytovania Platobných služieb Podnikom budú riešiť všeobecné súdy podľa osobitných právnych predpisov. Prijatím navrhu na uzavretie RZ nie je dotknuté prava Účastníka alebo Podniku
predložil' spor týkajúci sa Platobných služieb Podniku na rozhodnutie všeobecnému súdu, Toto právo však zaniká ak Podnik alebo Uéastnik už podal žalobu na RS. pretože po začatí rozhodcovského
konania nemožno v tej istej veci konať a rozhodovať na všeobecnom súde.
Účastník uvedený navrh Podniku na uzavretie rozhodcovskej zmluvy va forme rozhodcovskej doložky prijíma:
OÁNO
/ NIE
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VYHLÁSENIE ZÁSTUPCU ÚČASTNíKA (ak je Účastník zastúpený):
Vyhlasujem, že som oprávnený
podpisom Účastníka alebo na základe zákona alebo na základe rozhodnutia štátneho orgánu.

konať v mene a na účet Účastníka

na základe písomného

splnomocnenia

s úradne overeným

Účastník využil možnosť pri podpise a uzavretí tejto Zmluvy použiť technické zariadenie v Predajnom mieste Podniku. Táto Zmluva je uzavretá v písomnej forme a podpísaná digitalizovaným
podpisom zmluvných strán prostredníctvom daného technického zariadenia. Účastník v takomto prípade vyhlasuje, že bol pred uzavretím Zmluvy Podnikom informovaný o podstate digitalizovaného
podpisu, najmä o tom, ie digitalizovaný podpis Účastníka je jeho vlastnoručným podpisom preneseným na Zmluvu prostredníctvom technického zariadenia ako jedinečný technický záznam vytvorený
len pre účely tejto Zmluvy a tvoriaci jej trvalú neoddeliteľnú súčasť. Účastník výslovne súhlasí so spracúva ním záznamu svojho digitalizovaného podpisu jeho priradením k podpísanému dokumentu na
účel uzavretia a plnenia Zmluvy. Tento záznam o digitalizovanom podpise Účastníka nebude využitý na žiadne iné účely. a to ani samostatne ani v spojeni s iným dokumentom. Uzavretím Zmluvy takýmto
spôsobom nie je dotknutá platnosť Zmluvy, ani jej písomná forma a takto podpísaná Zmluva má silu originálu. Podnik odovzdá Účastnikovi jeden rovnopis v listinnej forme podpísaný oboma zmluvnými
stranami.

V Galante, dňa 24. júla 2015

V Galante, dňa 24. júla 2015

Slovak Telekom, a.s,
v zastúpenI
Nikola Strtžové, predajca
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