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Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

ss

Kód objednávky:
Kód účastníka'
Kód adresáta:

Kód ílačiva:

íszmag:sísío
2403535000
z«oasssooí

841

uzavíeíá v zmysle zákona č. 35j/20í I Z.z. o ebkííoníckých komunikáciách (ďalej len ,,zmluva" alebo ,.Zmluva o balíku )
PODNIK

(d'alej len "Podnik") a
ÚČASTNíK - PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEL:

(d'alej len "Účastnik")
ŠTATUTÁRNY ORGÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA /SPLNOMOCNENÁ OSOBA

}Tiíul/Meno/Priezvisko: }LuciaPitoriáková
lUlica: l
IObec: [
ITelefón: f

Súpisné čislo:

C.OP / Pasu: -

q
I PSč:

í
I

]
1
)
l

ADRESÁT - adresa zasielanía písomných listín

TABUI:KA č. 1

Na položky označené " sa neuplatňuje DPH
í) NazákladeíejíozmluvydochádzakuzaívoreniunovejZmluvyoposkyíovaníverelnýchslužieb,aksaSIužbaínánazákledeíejíozmluvylJčasíníkovizíadiťvzmysledohodnu}éhosp6sobuzíiedenia (ďalej len ,Zmluvaa) alebo k uzavreíiu osobiln6ho Díxl'aíku k Zmluve o poskyíovani veíejných služieb. ak sa Služba neíná na základe lejlo zmluvy Účasínikovi znadiť (ďalej len .Dodaíok").

Podmienky Balíka sa na poskyíovanie íejío jednoílivej Služby v zmysle íejío zmluvy neuplaínia.
2) účasíníkmánáíoknaposkyíovanieSlužbyvzmysleíejíozmluvyvozvolenompíogíamevzmysleíebulkyč.1zaakciovécenypodíaíabuíkyč.1aloododňazíiadeniaSlužby(aksaSlužba

zrladu%e) alebo odo dňa uzawella Dodaíku (ak už účaslnik Službu vyuzlva na základe exisíujúcej Zmluvy) v zmysle íejío zmluvy, az do uplynuíia 30. mesiaca odo íohio dna. Po uplynuíi 30.mesiaca bude Účasímkovi poskyíovaný zvo'ú:ný Píogíam Služby za cenu bez viazanosíi podl'a plalného Cenníka. Deň, kíorý je íozhodujúci píe začalie poskyíovania Služby je Rozhodným 'dňom.
3) ZúčTOVAClE OBDOBIE: Trvanie zúčlovacieho obdobia je ovedené v íabuíke s názvom "Atlíesál - adíese zasielania pisomných lisíiii". Píipadni) zmenu írvania zúčiovacieho obdobia Podnik

oznámi Účasímkovi naimenej jeden mesiac vopíed. Fíekvencia íakíuíácie je jednomesačná.
4) Podník a Úcasínik uzaívárajú vo vzťahu k k4o Službe Dodalok, kkorým sa Zmluva o poskylovani vere%ných sluzíeb pre službu s {elelónnym člslom idenlinkovaným v íaburke č.1 Iďalej leíí

,Zmluvaa) meíí a upíavuje v íozsahu a spósobom uvedeným v lejío Zmluve o balíku. Osíaíné usíanoveíua Zmluvy, kíoíé nie sú louío Zmluvou o baliku dolknuíé zosíávajú v plalnosíi bez zmeny.
5) poovieííoíúí<ciepíqí:posímovqriiesíužsyrau:poxovúxie

Kódobiednávky: 1-123243934510
vO.l6.0í6-20'l80425-13:3310

Sííana 1 l 3

Citlivé

E FV, SK

CO í-1KM898HA 1-1KM94SGL

ZMLUVNÝ D(>KUMENT JE POTREBNÉ PODmSAŤ NA POSLEDNEJ STRANE

Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, 'odaiel
Sa, vložka číslo 2081/B, Ič0: 35 763 469, Dlč:2020273893, Ič pre DPH: SK2020273893

Kód predajcu: BO TA/ IA Specialist 23282 l Kód tlačiva: 841
Zasíúpený: Katarína Stoláriková

Obchodné meno /
Sídlo podníkanía:

Mestská informačná kancelária Poprad, príspevková organizácia, Námestie sv. Egídia 43/86, 05801
Poprad 1

Register, číSlO zápisu
podníkatel'a:
E-maíl: infopp@msupoprad.sk Telefón:

IčO: 423ím93 IDlč: l Ič pre DPH: '

Titul/Meno/Priezyisko: Mestská informačná kancelária Poprad, príspevková organizácia
Adresa zasielania: Námestie sv. Egídia 43/86, 05801 Poprad 1
Spůsob fakíurácie: Papierová faktúra zasielaná poštou.
čislo SMS notifikácie:
Zúčtovacíe obdobie: Mesačne od l.dÍ"ia v mesÍaci do posledného dňa v mesiaci

BALíK IP - AKCIA: TP => DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov "= (." :" '
Č iSIO ZmluVY: Koníakíná osoba: Silvia Bujňáková Telefón: 05216186
99 ' 79895oo Adresa doručenia: Námesíie sv. Egidia 43/86, 05801 Poprad
Názov služby: VereJná telefónna služba
č íslo zm luvyí - Aaresa umiestnenia: Námestie sv. Egídiaí3f86, 05801 Poprad
2028441283

Telefónne číslo: 05277213

Typ pripojenia: Telegónna prípojka - TPI
Program služby: Biznis linka S Ř :' "   '
Zverejnenie v telef. zoznaíe: Žiadam o zverejnenie
Názov Platnosťceny CenasDPH Splatnost'
Biznis linka S Akciová cena platná počas 1. - 30. mesiaca 14,00 EUR mesačnefvopred
Základ pre výpočet ZP . J Zmluvná pokuta za porušenie záv;izku viazanosíÍ 90,00 EUR jednorazovo "-



i) PíéChůd na nižši píoJam Slllžbý Teleíonovanie jí+ spoplainený poplalkom 9.98 EUí S DPH. V píipade využiíia půííuky na dočasné Využívanie Ví/ššieho píOgíamu za čenu nižšieh0 máÚčasínik píávo jedenÍííáí bezplaíne počas príých'6 mesiacov od 'začaíia poskyíovania Služby na píechod' na nižÁi píogíam služby. Píe uíčenie niŽšieho Píogíamu služby, je íozhodujúce
poíadie uíčené v nasledujúcom pismene íomo bodu. Zmena Píogíamu sluzby v zmysle íohlo písm. nemá vplyv na plynuíie doby viezanosíi.

b) Pte síanoverííe vyššíeho pmqramu služby je utču%úce nasledovné poradie, pričom pismeno a) označuje na%nizšl program a pismeno d) najvyšši píogram, íesp. v prípade píogíamu Biznis
Linka pismeno e) označuje najnižší píogíam a písmeno g) najvyšši píogíam: e) Doma Happy S, b) Doma Happy M, c) Doma Happy L a d) Doma Happy XL, e) Biznis Linka M, í) Biznis
Linka L, g) Biznis Linka XL

Účaslnik veíejnej {elelónne% služby má píávo zapísať sa do íeleíónneho zoznamu Podniku lak je vydávaný Podnikom) a iníoímačnej s
poskylova{elom Wormačných služieb o lelelónnych čislach alebo lelelónnych zoznamov, a ío v íozsahu: íeleíónne čislo píidelené učasínikovi

služby Podniku a na spíísíupnenie svojich údajov
na základe Zmluvy, adíesa umiesínenia koncového

bodu veíejnej íelefónnej služby a meno, píiszvisko v píipade íyzickej osoby ? nepodnikaíel'a, alebo obchodn.é meno v píípade fyzickej osoby - podnikaíel'a alebo píávnickej osoby, píičom iie}oúdaje ívoíía í;!V. základný rozsah údajov píe účely zveíejnenia 'V zozname ÓčaslnÍkov a iníoímačnej službe. Účasínik, kííííý je íyzickou osobou podnikaíeíom alebo píávnickou oso6ou je záíoveň:lčasínik, kícíý
Ickej činnosli Úiopíávnený požiadať spolu so základným íozsahom údajov aj o zveíejnenie kaíegóíie jednej vybíanej ekoííomickej činnosli Účasínika v zozname a iníomíačnej službe Podniku. V píipade osobiínej

dohody s Podnikom, m6žu b% v zozname a iníoímačnej službe Podniku zveíejnené a% ďalšie údaje uíčené Účasínikom nad íámec ízv. základného rozsahu podťa píedchádzaj(icej veíy, ak sú
íelevaníné na účely íeleíónneho zoznamu. V píípade žiadosíi o zveíejnenie údajov záíoven Účasíník záíoveň beíie ne vedomíe a súhlasí s podmienkami zveíejnenia uvedenými v Podmíenkach
spíacúvania osobných, píevádzkových a lokalizačných údajov, upíavujícich podmienky zveíejňovania údajov účaslnikov v }eleíónnom zozname a iníoímačných službách.

7) ZAVAZOK VIAZANOSTI: IJčasínik sa zav;izuje, že počas doby viazanosíi v íabul'ky č. í (ďalej len ,doba viazanosíi"), kloíá sa počiía od Rozhodného dňa: (i) zoíívá v zmluvnom vzl'ahu s
PůdnikOm Vů VZťahU ku každej Slllžbe poskýovanej půdía lejlO ZmluV} O baliku, íeda neWkoná žiadn)í úkOn. kí0íý b} ViedOl k ukončen:u jednoílivej ZmluV'/ a (ii) bude íiadne 8 Vča8 ulTádZať cenui. kíorý by '

Zmluvy ÚiZa půSk}IOVané Služby (ďalej leíí ..ZáVáZOk viazanosíia), píičom poíušením závíizku viazanosíí je (l) výpoveď Zmluvy úcasíníkom. ak $OVedná lehola alebo íná «:ísóbikne důhOdnulá lehOla uplynie
počas dojednanej doby viazanosíi, (ii) žiadosť o píenesenie íelefi5nneho čisla k inému podniku poskyíujůcemu služby elekííonických komunikácii, ak v dósledku íejío žiadosíi d6jde k ukončeniu
Zmluvy o poskylovaní Hlasovej služby počas dojednanei doby viazanosii, (iii) nezaplaíenie ceny za poskyínuíé Služby Učaslnikom am do 45 dni po jej splaínosíi, na základe kíoíého vznikne
PCKI niku pyaa vo na ods{u' pen'ie od Zmluvy (ďalel len ,,ponišenie Za' vazku viazanosíia) ? Doba viazanosíi ply n'ie iba pocaas doby vy uz' Ivania Služieb v zm ysle íel1o Zmlu W O bal'iku ? V pílpade píeíus'enia
pOSklůVanla Slllžieb POdniku na. Základe V)'llžiíia píáVa Podniku píeíušií' Učasííííkovi poskylovanie Slllžieí) vyplývajúceho z píislušných píávnych píedpisov alebO Všeo5ecnýcň podmienok,sadoba'viazanosíi aulomaíicky píedÍži o obdobÍe zodpovedajúce skuíočnému }naniu píeíuŇenia'poskylovania Slujeb Podniku, kedy doba'viazanosíí neplynie.

8) ZMLUVNÁ POKuTA (ZP)'
a) Podnik a účasínik sa dohodli, že porušenim závázku viazanosli vznikne Podniku voči Účaslnikovi píávo na zaplaíenie vyúčlovanej zmluvnej pokuty. Zmluvná pokuía okíem sankčneja prevenčnei inkcie predskavuie aj pausalizovan(i náhradu škody spůsobenej Podniku v dosledku porušenia závázku viazanosLi vzhÍadom na bene%, kloíé Podnik poskyíol ÚčaslnikovÍ

íía záJade íe'po Zmluvy o baliku. Benefilmi sa íozumie súčeí všeíkých zliav zo šíandaídných poplaíkov za zíiadenie a poskyíovanie Služby (vráíane Doplnkových služieb) podla Cennika
(íozhodujúce sú ceny bez viazanosíi), zíava z ceny KZ. kíoíá píedslavuje íozdiel medzi neakciovou a akciovou kůpnou cenou, ak bolo Účasímkovi na základe íejío Zmluvy o baliku
poskyínuíé. Benefity poskylnuíé Účasímkovi na základe íejlo Zmluvy o baliku sú uvedené v íabuíke č. í a v časli ..podmienky akcie píe poskytovanie službý '. pílpadne v Akciovom cenniku.
Zák.ladom pte výpočeí zmluvnej pokuty za poíušenie závázku viazanosíi každej iednoílivej Služby, kíoíá zohíadňuje Benefiíy poskylnuíé Účasínikovi podl'a íejío Zínluvy o baliku. je súčeíZákladom pte výpočeí zmluvnej pokuty za poíušenie závázku viazanosíi každej iednoílivej Služby, kíoíá zohíadňuje Benefiíy poskylnuíé
základu píe výpočeí zmluvnej pokuíy vo vzí'ahu k Službe a íých KZ, kíoté boli učasínikovi poskyínuíé výlučne vo vzí'ahu k lejío Službezákladu píe výpočeí zmluvnej pokuíy vo vzí'ahu k Službe a íých KZ, kíoté boli učasínikovi poskyínuíé výlučne vo vzí'ahu k lejío Službe a lo vo výške uvedenej v íabul'ke č. I (ďalej len
,Základ píe výpočeí").

b) Vyúčlovaná suma zmluvnej pokuíy bude vypočilaná podl'a nižšie uvedeného vzoíca, kíoý vyjadíuje denné klesanie zo Základu píe výpočeí počas plynuíia doby viazanosíi až do dňa
ukončenia Zmluvy alebo píeíušenia poskylovania Služieb v dósledku pomšenia záííšzku viazanosíi:
Vyúčíovaná suma zmluvnej pokuíy = Základ píe výpoč.e} ZP - (celé dni uplynuíé z doby viazanosíi/celkový počeí dní doby viazanosíi ' Základ píe výpočeí zmluvnej pokuíy)

c) Zmluvná pokuía je splaíná v kihole uvedenej na íakiúíe, kíoíou je Ůčasíníkovi vyúčíovaná. u+ííadenim zmluvnej pokuíy zaniká dojednaný závázok viazanosíi vo vzí'ahu k íej Službe alebo
Službám, ku kloíým 'bola zmluvná pokuía uhíadená, píelo Účasinik zmluvnú pokuíu za poíušenie závázku viazanosíi zaplaíi iba jedenkím. Podnik je opíávnený požadovať náhíadu škody
spůsobene% poru'íenim záv:ázku viazanosli, píe píipad kíorej bola dojednaná a vyúčlovaná zmluvná pokuía. len vo výške píesahujúcej sumu vyúčíovenej zmluvnej pokuiy.

9) Píogíam poskyíuje: mesačne 50 voíných min(í, k{oíé možno využiť v silnej slabej a vikendovej píevádzke na miesíne a medzimesíské auíomalicky uskuíočnené volania v íámci pevnej veíejnej
íelefónnej sieíe, na volania do veíejných mobilných sie{i náíodných opeíá{oíov a medzináíodííé volania do vybíaných kíajin a medzináíodné volania ukončené v mobilných sieťach zaíííaničných
opeí,Woíov vo vybíaných kíajinách.
Sptacůvanie osobnýdh ůdalov: Podnik bude p«íužíva'č údaje o Účaslnikovi za pfflmienok uvedených v F'odmienkaó spyac(ivania osobnýdr?, prevádzkových a lokalizačných údajov v Podniku (d'alel
len ,Podmienky") a v pnslušných píávnych píedpisoch. Rozsah, účel a podmienky spíacúvania údajov o Účaslnikovi sú bližšie špeciíikované v Podmienkach. Ak m6že Účasínik zamedziť, aby sa
jeho údaje použlvali na uíčiié účely, Účasínik móže kedykoívek Podniku oznámiť, že si neželá íakéAo použivanie jeho ůdajov. Ak je podmienkou spíacúvania (idajov Účasíníka udelenie sůhlasu,'móže ÚíÍasÍník íakýío sí)hlas kedyÍíol'vek odvolel ak ho' udelil. Účaslnik móže Podnik kedykol'vek požÍadať o iníoímáciu. ako sa jeho údaje použivajú. Viac iníoímácii o používani údajov možno
nájsí' na www.íelekom.sk.

11) Ak účasínik píed dí'íom íechnického zíiadenia svojim konanim alebo nečinnosťou zmaíi zíadenie zmluvne dohodnuíej Služby zavázuje sa zaplaíiť Podniku náklady vzniknuíé v sůvislosíi so
zíiadením Služby vo výške í 00 Euí (DPH sa neuplaínuje).

12) Zmluvné slíany sa dohodli, že v píipade zmeny sadzby dane z píidanej hodnoíy je Podnik opíávnený kíoíúkol'vek z konečných cien služieb Podniku upíaviť íak. že k základu dane (cene bez DPH)
uplaíní sadzbu dane z pridanej hodnoíy akíuálnu v čase vzniku daňovej povinnosíi Podniku.

13) Zmluva sa uzaíváía na dobu neuíčiíú. Zmluvu je možné meniť niekíorým zo spósobov dohodnuíých v íejio zmluve, Cenniku, Všeobecných podmienkach alebo Osobiíných podmienkach. Tá{o
zmluva nadobúda plaínosť a účinnosť dřiom jej podpísania zmluvnými sííanami.

14) Vyhlasujem, že som sa oboznámil s obsahom ííjío Zmluvy o baliku, ako aj so Všeobecnými podmienkami píe poskyíovanie veíejných služieb (ďalej len ,,Všeobecné podmienkya), Osobilnými
podmieíikami pre poskykivanie služieb Televízie, Osobimými po«]mienkami p
v záviskísíi od íoho, kíoíé Služby sú na základe lejío Zmluvy o baliku Účaslni

pre poskylovanie služieb Inlerna{ováho prislupu alebo Osobiíriými podmienkami pre poskylovanie Hlasových služieb
v záviskísíi od íoho, kíoíé Služby sú na základe lejío Zmluvy o baliku Účaslnikovi poskylované, ívoíiace píilohu Všeobecných podmienok, píipadne ďalšie osobiíné podmienky vydané Podnikom
a upíavujúce podmienky píe poskyíovanie služieb poskyiovaných na základe iejío Zmluvy o baliku Iďalej len ..Osobiíné podmienkya) a Cennikom píe poskyíovanie služieb Podniku, víáíane
AkCiOVéhů cenmka (ďalej len ,Cennik"), klOíé Sa ak0 neoddelileíné SúčaSli leilO ZmluVý O baliku zavazlllem dOClížiaVať. SVůjim podpiSom polWdzuiem (i) píevzalie Všeobecných podmienok.
Osobiíných podmienok a Cennika, (ii) že si závšzne objednávam v íejlo Zmluve o balíku špecifikované Služby. (iii) ze sa zavázujem íiadne a včas plniť všeíky poviíínosíi vyplývajúce z íejío Zmluvy
o balíku. Vyhlasujem, ze som bol oboznámený Podnikom, ze akluálne iníoímácie o plalných cenách za SluŽby je mozné získať v akíuálnom Cenníku dosíupnom na wwwíelekom.sk alebo inej
iníemelovííj míánke Podniku, kíoíá %u v budúcnosíi namadi a na píedainých miesíach Podniku.

15) Pokial je íáío Zmluva o baliku uzatvoíená medzi Podnikom a Účasíníkom, kíoíého je možné považovaí' za spoííebiíel'a podía zákona č. 102120'l4 Z.z. o ochíane spolíebiíeía í)í: píedaji íovaru
alebo poskytovani služieb na základe zmluvy uzavíetej na dial'ku alebo zmluvy uzavíeíei mimo píevádzko4ch priesíoíov píedávajúceho (ďalej len ,ZoOSa) a pokial' bola láío Zmluva o baliku
uzaívoíená spčsobom uvedeným v ZoOS, je Účasínik opíávnený pisomne odsíúpiť od íej}o Zmluvy o balíku v lehoie 14 dní odo dř?a (i) uzavíelía íejío Zmluvy o balíku, ek je jej píedmelom výlučne
poskyíovanie Služieb v íámci Balíka, (ii) píevzaíia KZ poskylnulého do uživania Účasínikovi, pokiaí spoločne a súčasne s uzavíeíim ííjío Zmluvy o balíku uzaívor?l Účasínik zmluvu o náime KZ
alebo kúpnu zmluvu ku KZ. Za súčasné uzaívoíenie zmluvy o nájme alebo kúpe KZ sa považuje. ai keď sú usíanovenia upíavujúce nájom alebo kúpu KZ obsahom íeiío Zmluvy o balíku.
Odsíúpenim od Zmluvy O balíku sa Zmluva o baliku zíušUje ako celok, wá}ane jej jednoíliVýCh čaSíí, kíůFými Sú ZmluV'} aleb0 DOdalký a {ů ůd poč:alku, píič0m UčaSínik % povinný na vlasínénáklady, nainesk«:ir v lehoíe í4 dni odo dr»a zániku 7?mluvy o balíku wálil Podnikv akékolvek hnu{el'n' vecR kloíá m+i boli odovzdaná v súvislosli s plnenim }ejío Zmluvy o baÍku. Podn?k je povi nnýnajneskčí v lehoíe í4 dni odo dňa doíučenia odsíůpenia od Zmluvy o baliku víáíiť Účasínikovi všeíky íinančné ako aj vecné plnenia. kkoíé od neho obdržal v Súvislosli s plnenim íejlo Zmluvy
o baliku.

16) Účasíník podpisom tJío Zmluvy o balíku súhlasí so začatím posky{ovania služby aj pred uplynulím lehoíy na odsíúpenie - 14 drí a lo podpisom íejío
2mluííy o balíku alebo zrladenlm poslednej Služby, ak je niekíorá zo Služieb zíiaďovaná, ak ni* je dohodnuíé inak. Podnik má právo na úhradu sumy
úmern*i rozsahu poskytnutého plnenia do momentu odsíúpenia. Týmto iúhlasom nie je dolknuíé právo účasínika odsíúpiť v lehote 14 dní v zmysle
íohto bodu. Podnik zároveří s íouío Zmluvou o balíku odovzdal Účaílnikovi a% informáciu v zmysle § 3 ZoOS.

6)

í0)
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