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Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

42833621-9-9

1-794335766581
1010585200
1010585201
841

Kód objednávky:
Kód účastníka:
Kód adresáta:
Kód tlačiva:

@
uzavretá v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“, „Zmluva o balíku“ alebo „Dohoda“) medzi:

Slovák Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sa, vložka číslo 2081/B, IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
INS_Detasovane_Shop_Rep_5201198
| Kód tlačiva: 841
Kód predajcu:
Zastúpený:
Silvia Haburaj
(ďalej len "Podnik") a

ÚČASTNÍK - PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ
Obec Hodejov, Hodejov 141, 98031 Hodejov
Obchodné meno/
Sídlo podnikania:
Register, číslo zápisu
podnikateľa:
ocuhodejov@mail.t-com.sk
Kontaktný e-mail:
IČO:
00318752

Kontaktné tel.č.:
IČ pre DPH:

0907344560

(ďalej len "Účastník")

ŠTATUTÁRNY ORGÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titul/Meno/Priezvisko: Katarína Jakabová
Ulica:
Obec:
0907344560
Telefón:

Orientačné číslo:
PSČ:
| Identity Card - HF813217

(Súpisné číslo: |

|Č.OP/Pasu:

ADRESÁT - adresa zasielania písomných listín
Titul/Meno/Priezvisko: Obec Hodejov
Hodejov 126/0, 98031 Hodejov
Adresa zasielania:
Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na internetovej stránke Podniku
Spôsob fakturácie:
Požadujem doručovanie EF PDF do e-mailu starosta@obechodejov.sk
Zúčtovacie obdobie: Mesačne od l.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

TABUĽKA č. 1 Mesačné poplatky_______________________________________________________________
BALÍK 1P - AKCIA: TP DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov_______________________________________________________
Číslo zmluvy:
Kontaktná osoba: Katarína Jakabová Telefón: 0907344560
9927341882
Adresa doručenia: Hodejov 141,98031 Hodejov
Názov služby: Verejná telefónna služba_____________________________________________________________________
Číslo zmluvy:
Adresa umiestnenia: Hodejov 141, 98031 Hodejov
2028570946_____________________________________________________________________________________________
Telefónne číslo: 0475683230_______________________________________________________________________________
Typ pripojenia: Telefónna prípojka - TP1____________________________________________________________________
Program služby: Biznis linka M
Aktivácia
Služby presmerovania s parametrom prenosu B čísla_________________________________________________________
Zobrazenie čísla volajúceho užívateľa CLIP__________________________________________________________________
Zverejnenie v telef. zozname: Žiadam o nezverejnenie
_________________ _ _____________ _
Názov_________________________ Platnosť ceny_______________________________ Cena s DPH
Splatnosť
Balík Biznis linka M
Akciová cena platná počas 1. - 30. mesiaca
19,99 EUR
mesačne/vopred
Základ pre výpočet ZP - Balík
Zmluvná pokuta za porušenie záväzku
180,00 EUR*
jednorazovo
_______________________________ viazanosti________________________________________________________________

Na položky označené * sa neuplatňuje DPH
PREDMET ZMLUVY

Kód objednávky: 1-794335766581
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PODNIK

1)

ZÚČTOVACIE OBDOBIE: Trvanie zúčtovacieho obdobia je uvedené v tabuľke s názvom "Adresát - adresa zasielania písomných listín”. Pripadnú zmenu trvania
zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred. Frekvencia fakturácie je jednomesačná.

SLUŽBY V BALÍKU

Služba Telefonovanie

PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY TELEFONOVANIE
Podnik a Účastník uzatvárajú vo vzťahu k tejto Službe Zmluvu o poskytovaní verejných služieb. Predmetom Zmluvy sú nasledovné záväzky zmluvných strán:

2)

a)

Záväzok Podniku zriadiť pripojenie k sieti Podniku v rozsahu podmienok špecifikovaných v časti „Typ zriadenia“ v tabuľke č. 1, ak je zriadenie technicky
uskutočniteľné v dohodnutom mieste umiestnenia koncového bodu siete, a to v lehote 30 dní odo dňa uzavretia tejto Zmluvy, ak sa zmluvné strany
nedohodnú na predĺžení tejto lehoty (dohoda o predĺžení tejto lehoty nemusí byť písomná). Ak takéto zriadenie nie je technicky uskutočniteľné, táto
Zmluva zaniká dňom doručenia oznámenia Podniku o tejto skutočnosti Účastníkovi.

b)

V prípade, ak sa zmluvné strany v tejto Zmluve alebo v osobitnom dokumente uzavretom v súvislosti s touto Zmluvou dohodli na poskytnutí koncového
zariadenia (ďalej len „KZ“) Účastníkovi do jeho užívania vo forme predaja, nájmu alebo bezplatného užívania, Podnik je povinný poskytnúť Účastníkovi
príslušné KZ za dohodnutých podmienok. Ak dôjde k zániku tejto Zmluvy z dôvodu nemožností zriadenia pripojenia k sieti v zmysle bodu 1, dôjde zároveň
aj k zániku dohody zmluvných strán týkajúcej sa poskytnutia KZ Účastníkovi a Účastník je z tohto dôvodu povinný bezodkladne vrátiť Podniku KZ, ak
došlo k jeho prevzatiu.

c)

Záväzok Podniku poskytovať Účastníkovi Služby v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto Zmluve, a to odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto
Zmluvy, ak nie je v Cenníku alebo Osobitných podmienkach uvedené inak. Ak je však podmienkou poskytovania Služby zriadenie pripojenia k sieti
Podniku alebo odovzdanie Koncového zariadenia alebo obidve tieto podmienky, záväzok Podniku poskytovať Službu vznikne až s účinnosťou ku dňu
splnenia danej podmienky alebo podmienok, ak nie je v Cenníku alebo Osobitných podmienkach uvedené inak.

Podnik a Účastník uzatvárajú vo vzťahu k tejto Službe Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovaní verejných služieb pre službu s telefónnym číslom
identifikovaným v tabuľke č.1 (ďalej len „Zmluva“) mení a upravuje v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve o balíku. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré
nie sú touto Zmluvou o balíku dotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1)

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Podnik sa zaväzuje spracúvať osobné údaje výlučne na účely, na ktoré boli získané. V prípade zmeny účelu
spracovania osobných údajov si na túto zmenu vyžiada osobitný súhlas. Viac informácií o používaní osobných údajov možno nájsť na
www.telekom.sk/osobne-udaje.

2)

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkoľvek z konečných cien služieb Podniku upraviť tak,
že k základu dane (cene bez DPH) uplatní sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti Podniku.

3)

Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. V prípade, že je Účastník povinný v zmysle § 5a ods. 7 zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
zverejniť Zmluvu, nadobúda táto Zmluva platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
doručenia písomného potvrdenia o zverejnení tejto Zmluvy Účastníkom Podniku, ktorý týmto zároveň požaduje takéto písomné potvrdenie o zverejnení tejto
Zmluvy.

4)

Vyhlasujem, že som sa oboznámil s obsahom tejto Zmluvy o balíku, ako aj so Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb (ďalej len
„Všeobecné podmienky"), Osobitnými podmienkami pre poskytovanie služieb Televízie, Osobitnými podmienkami pre poskytovanie služieb Internetového
prístupu alebo Osobitnými podmienkami pre poskytovanie Hlasových služieb v závislosti od toho, ktoré Služby sú na základe tejto Zmluvy o balíku Účastníkovi
poskytované, tvoriace prílohu Všeobecných podmienok, Obchodnými podmienkami na predaj a nájom koncových zariadení prípadne ďalšie osobitné podmienky
vydané Podnikom a upravujúce podmienky pre poskytovanie služieb poskytovaných na základe tejto Zmluvy o balíku (ďalej len „Osobitné podmienky“) a
Cenníkom pre poskytovanie služieb Podniku, vrátane Akciového cenníka (ďalej len „Cenník“), ktoré sa ako neoddeliteľné súčasti tejto Zmluvy o balíku
zaväzujem dodržiavať. Svojím podpisom potvrdzujem (i) prevzatie Všeobecných podmienok, Osobitných podmienok a Cenníka, (ii) že si záväzne objednávam v
tejto Zmluve o balíku špecifikované Služby, (iii) že sa zaväzujem riadne a včas plniť všetky povinností vyplývajúce z tejto Zmluvy o balíku. Vyhlasujem, že som
bol oboznámený Podnikom, že aktuálne informácie o platných cenách za Služby je možné získať v aktuálnom Cenníku dostupnom na www.telekom.sk alebo
inej internetovej stránke Podniku, ktorá-ju v budúcnosti nahradí a na predajných miestach Podniku.

5)

Podnik a Účastník sa dohodli na určení dôvodov podstatnej zmeny zmluvných podmienok tak, že tieto dôvody sú obsahom časti Všeobecných podmienok pre
poskytovanie verejných služieb Podniku, upravujúcej Zmenu Zmluvy o balíku.

V Bratislave, dňa 13.05.2021
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