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Zmluva o poskytovaníverejných služieb - balík služieb

Kód objednávky:

1-123211454419

Kód účasíríka:

2403535000
2403535001
841

Kód adresáía:
Kód ílačiva:

uzavíeíá v zmysm zákona č. 35U201 í Z.z. o emkííonických komunikáciách (ďalej len ,zmluva" alebo ..Zmluva o baliku )
PODNIK

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sa, vložka číslo 2081/B, IčO: 35 763 469, Dlč:2020273893, IC pre DPH: SK2020273893

Slovak Telekom, a.s.
Kód oredaicu:

BO TA/ LA Specialist 23282 ' l Kód tlačiva: 841

Zastúpený:

Katarína Stoláriková

(d'alej len "Podnik") a

ÚČASTNÍK - PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEL:
Obchodné meno /

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

Sídlo podnikania:
Register, číslo zápisu

Poprad 1

podnikatel'a:
E-mail:

ínfopp@msupoprad.sk

Telefón:

IčO:

«z:ssiiga IDlč: l

Ič pre DPH:

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

í
1
1

Titul/Meno/Priezvisko: Lucia Pitoriáková

Qlica:
lObec:

Q

l
r
l

2

Súpisné číslo:

l PSčl
C.OP / Pasu:

T
T

l

-

ADRESÁT - adresa zasielania písomných listín
Tiíul/Meno/Priezvisko:

Mestská informačná kancelária Poprad, príspevková organizácia

Adresa zasielania:

Námestie sv. Egídia 43/86, 05801 Poprad 1

5p5sob fakíurácie:

Papierová faktú-ra zasielaná poštoŮ.

číslo SMS notifikácie:
Zúčtovacie obdobie:

Mesačne od l.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

TABUL:KA č. 1

BALiK IP - AKCIA: TP => DOBA VIAZANOST: 24 mesiacov :'= { ' ;

Č ÍSIO Zm Ill VV : Kontakíná osoba: Silvia Bu1ňáková Telefón: 05216186
99 1 7986990 Adresa doručenia: Námestie sv. Egídia 43/86, 05801 Poprad
Názov služby: Vere§ná telsifónna služba

Č íslo zmluvy: Adresa umiestnenia: Námesíie sv. Egídia 43/86, 05801 Poprad
2030468024
Telefónne číslo: 05277245.

Typ pripojenia: Telefónna prípojka - TPI
Program služby:

Biznis

linka

S

'=

"

Zverejnenie v íelef. zozname: Žiadam o zverejnenie

Názov Platnost'ceny -CenasDPH Splatnost'
BiznislinkaS Akciovácenaplaínápočasl.-30.mesiaca 14,OOELIR mesačne/vopred
Základ pre výpočet ZP Zmluvná pokuta za porušenie závázku viazanosíi 90,00 EUR jednorazovo "
Na položky označené " sa neuplatňuje DPH
1) Na Zákla(k. {e%!O žmluQ (k)(:hádZa k uzalvoíen:u nl)Vej ZmluV} 0 poskyloVan: 'l'Me%rlýCh Služ:eb, ak Sa Služba má na žáklade lejlO ZmlUV} učaSln:kOVi ;í:ad:ť V žm}Sk) dOFOdnuléh0 SpóSObu

zíiadenia (ďalej len .2míuvaa) alebo k uzavíeíiu osobiíníÍho Dodaíku k Zmluve o poskylovaíí veíe%ných služieb, ak sa Služba nemá na základe íejío zmluvy Účasínikovi zíiadiť Iďalej len .Dodaíok").
Podmienky Balika sa na poskyíovanie leiío jednollivej Služby v zmysle íejío zmluvy neuplalnia.

2) Účasírík má náíok na poskylovanie Služby v zmysle íejío zmluvy vo zvolenom píograme v zmysle íabuíky č. í za akciové ceííy poífla labuíky č. í a lo odo dňa zíiadenia Služby (ak sa Služba

zr?aďuje) alebo odo dňa uzavíeíia Doda}ku (ak už účasínik SluÉbu využíva na základe exislujúcej Zmluvy) v zmysle lejío zmluvy. až do upíynííia 30. mesiaca odo íohlo dňa. Po uplynuil 30.

mesiaca bude Účasínikovi poskyíovaný zvok.ný Píogram Služby za cenu bez viazanosli podía plaíného Cenníka. Deň, kíoíý je rozhodujíci píe začalie poskyíovania Služby je Rozhodným dňom.
3) ZÚČTOVACIE OBDOBIE: Trvanie zúčíovacieho obdobia je uvedené v íabuíke s názvom "Adíesáí - adíesa zasielania pisomných lisíiíía. Píípadnú zmenu írvania zúčíovacieho obdobia Podnik

' oznámi Účasínikovi najmenej jeden mesiac vopíed. Fíekvencia íakíuíácie je jednomeaačná.

4) Podnikaúčasínlkuzaíváíaiúvovzl'ahukíejíoSlužbeDodaíok,kíoíýmsaZmluvaoposkyíovaniveíeinýchslužiebpreslíížbusleleíónnymčislomideníifikovanýmvíabuíkeč.1(ďalíJlen

,Zmluvaa) merí a upíavuje v'íozsahu a spósobom uvedeným v íejlo Zmíuve o baliku. Osíaíné usíanovenia Zmluvy, kíoíé nie sú íouio Zmluvou o baliku doíknuíé zosíávajú v plaínosíi bez zmeny.

5]

PODMIENKY AKCIE PRE POSKYTOVANIE SLIIŽBY TELEFONOVANIE

Kód objednávky: 1-'123211454419
vO.í6.Ol6-20180425-U:33:10
S{ííina í í3

Citlivé

č

l l l l Il Il l Il l l l l lIl lI l l l lIl l lIl l I l I I Il l l lIl lIl l Il l
CO 1-iKLOX20J 1-IKLSCWVU

FV, SK

ZMLUVNÝ DOKUMENT JE POTREBN? poopísúi NA POSLEDNEJ STRANE

a)Q Píechod na nižši píogíam Služby Tele{onovanie %e spoplah'íený poplaíkom 9.98 EUí s DPH. V píipade využiíia ponuky na dočasné využivanie vyššieho píogíamu za cenu nižšieho má

učasírík píávo jedenkíáí bezplalne počas prvých 6 mesiacov od zsčaíia poskyíovania Služby na píechod na nižši píogíam služby. Píe uíčenie nižšieho Píogíamu služby. je íozhoduj)ce
poíadie uíčené v nasleduj)com pismene íohío bodu. Zmena F'yogamu služby v zmysle íohío písm. nemá vplyv na plynuíie doby viazanosii
b) Píe síanovenie vyššieho píogíamu služby je uíčujúce nasledovné poíadie, píičom pismeno a) označuje najnižši píogíam a pismeno d) najvyšsl píogíam, resy». v píipade progíamu Biznis
Linka pismeno e) označuje najriižši píogíam a pismeno g) najvyšši píogíam: a) Doma Happy S. b) Doma Happy M, c) Doma Happy L a d) Doma Happy XL, e) Biznis Linke M. f) Biznis
Linka L, g) Biznis Linka XL

6) Účasíník veíejnej íelefónnej služby má píávo zapisať sa do íeleíóííneho zoznamu Podniku (ak je vydávaný Podnikom) a iníoímačnej služby Podniku a na spíisíupnenie svojich údajov
poskylovaíeíom informačných služieb o íeleíónnych číslach alebo íeleíónnych zoznamov, a ío v íozsahu: íeleíónne čislo píidelené Účasíníkovi na základe Zmluvy, adíesa umiesínenia koncového
bodu veye%ííej íelefónnej služby a meno, píiezvisko v píipade fyzickej osoby - nepodnikaiel'a, alebo obchodné meno v píípade $zickej osoby - podnikaíeía alsbo píávnickej osoby, půčom íieío

údaje íoíía ízv. základný íozsah údaiov píe účely zveííijnenia C zozname iÍčaslníkov a iníoímačííej službe. Účasín ik. kÍoý je $zickou'osobo'u podnikaíelom alebo 9íávnicko'u oso6ou je záíoveň
opíávnený požiadať spolu so základným íozsahom údajov aj o zveíejnenie kaíegóíie jednej vybíanej ekonomickej činnosíi Účasíníka v zazname a iníoímačnej službe Podniku. V píipade osobiínej

dohody s'Podnikom, móžu byť v zoz;ame a iníormačnej sÍužbe PoHniku zveíejííené aj ď:ilšie údaje uíčené Úč:isínikom nad íámec hv. základného íozsahu podl'a píedchádzaiúcej veíy, ak sÓ
íelevamné na účely íelefónneho zoznamu. V píípade žiadosli o zveíejnenie údajov záíoveň Účasíník záíoveň beúe na vedomie a súhlasi s podmienkami zvenejnenia uvedenými v Podmienkach
spíacúvania osobných, píevádzkových a lokalizačných údajov. upíavujúcich podmienky zveíejňovania údajov účasínikov v íeleíónnom zozname a imoímačných službách.

7) ZAVAZOK VIAZANOSTI: Účasíník sa zavšzuje, že počas doby viazanosíi v íabul'ky č. í (ďalej len ,doba viazanoslia), kíoíá sa počila od Rozhodného dna: (i) zolrvá v zmluvnom vzí'ahu s
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za poskylované Služby (ďalej len ..závázok viazanosíi"), píičom poíušením závázku viazanosíi je (i) výp«:iveď Zmluvy Úí'časínikom. ak výpovedná lehoía alebo iná osobiíne dohodnuíá lehoía uplynie
počas dojednanej doby viazanosíi, (ii) žiadosť o píenesenie íeleíónneho čisla k inému podniku poskyíujúcemu služby elekííonických komunikácii, ak v dčsledku íejío žiadosli dójde k ukončeríu

Zmluvy o poskyíovaní'Hlasovej služby počas dojednanej doby viazanosíi, (iii) nezaplaíenie ceny za' poskyínuíé SluŽby Účasínikom ani do 45 dni po jí.j splalnosÍí, na základe í«íoíého vznikne
Podniku píávo na odsíúpenie od Zmluvy (ďalej len ,poíušenie závšzku viazanosíia). Doba viazanosii plynie iba počas doby využivania Služieb v zmysle !ejío Zmluvy o ballku. V píipade píeíušenia

poskyíovania Služieb Podniku na. základe využiíia píáva Podniku píeíušiť Účasínikovi poskyíovanie Služieb vyplývaj)ceho z pííslušných píávnych pííd'pisov alebo Všeobecných pod'mienok,sa
doba'viazanosíi auíomaíicky píediži o obdobÍe zodpovedajúce skuíočnému íívaniu píeíuÁenia'poskyíovania SluTheba Podniku, kedy dobaaviazanosíÍ neplynie.

8) ZMLUVNÁ POKUTA (ZP):
a) Podnik a Účasíník sa dohodli. ze porušenim závšzku viazanosíi vznikne Podniku voči Účasínikovi píávo na zaplaíenie vyučlovanej zmluvnej poku$. Zmluvná pokula okíem sankčnej
a píevenčnej íunkcie píedsíavuje aj paušalizovanú náíííadu škody spósobenej Podniku v dósledku pomšenia závůzku viazanosíi vzhíadom na beneíRy, kíoíé Podnik poskyíol Účasínikovi
na základe íejío Zmluvy o balíku. Benefiími sa íozumie sůče{ všelkých zliav zo šíandaídných poplaíkov za zíiadenie a poskyíovanie Služby (víáíane Doplnkových služieb) podía Cennika

(íozhodujúce sú ceny bez viazanosíi), zíava z ceny KZ, kíoíá píeasíavuie rozdiel medzÍ neakciovou a akciovou ki'pnou cenou. ak bolo (Íčasinikovi na základe íejío Zmluvy o baliku
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základu píe výpoč.e{ zmluvnej pokuíy vo vzťahu k Službe a íých KZ, kioíé boli Účaslnikovi poskylnulé výlučne vo vzťahu k íejlo Službe a ío vo výške uvedenej v labul'ke č. í (ďalej len
,,Základ í)í0 výpočeía),
b) Vyúčlovaná suma zmluvnej pokuly bude vypočiíaná podl'a nižšie uvedeného vzoíca, kíorý vyjadíuje denné klesanie zo Základu píe výpočeí počas plynuíia doby viazanosíi až do dňa
ukončenia Zmluvy alebo píeíušenia poskytovania Služieb v dosledku pomšenia závázku viazanosíi:
Vyúčíovaná suma zmluvnej pokuíy = Základ píe výpočeí ZP - (celé dni uplynuíé z doby viazanosliícelko4 počeí dni doby viazanosíi ' Základ píe výpočeí zmluvnej pokuíy)
c) Zmluvná pokuía je splalná v lehoíe uvedenej na fakíúíe, kíoíou je IJčasíníkovi vyúčiovaná. Uhíadenim zmluvnej pokuly zaniká dojednaný záííázok viazanosíi vo vzl'ahu k íej Službe alebo

Službám, ku kíorým bola zmluvná pokuía uhíadená, píeío Účaslnik zmluvnú pokuíu za poíušenie závšzku viazanosíi zaplaíí iba jedenkíát Podnik je opíávnený požadovať náhíadu škody
spósobenej poíušenim závšzku viazanosíi, píe píipad kíoíej bola dojednaná a vyúčíovaná zmluvná pokuía. len vo výške píesahujúcej sumu vyůčíovanej zmluvnej pokuíy.
9) Píogíam poskyíuje: mesačne 50 voíných minúí, kíoíé možno využiť v silnej, slabej a vikendovej píevádzke na miesíne a medzimesíské auíomaíicky uskuločnené volania v íámci pevnej veíejnej
íeleíónnej sieíe, na volania do veíelííých mobilných sieíí náíodných opeíáíoíov a medzináíodné volania do vybíaných kíaiín a medzináíodné volania ukončené v mobilných sieťach zahíaničných
opeíáíoíov vo íybíaných kíajinách.
ío)

Spíacúvanie osobných údajov: Podnik bude použivať údaje o učasínikovi za podmienok uvedených v Pod.mienkach spíac(ívania osobných, píevádzkových a lokalizačných ůdajov v Podniku Iďalej
len ,,Podmienky") a v píislušných píávnych píedpisoch. Rozsah, účel a podmienky spíacúvania údalov o Učasínikovi sú bližšie špeciíikované v Podmienkach. Ak može Účasínik zamedzil', aby sa

jeho údaie poíížívali íía uíčiíé' účely, Účasíník m6že kedykoívek Podniku oznámií', že si neželá {akálo použivanie jeho ůdajov. Ak je podmienkou spíac(ívania údajov Účasínika udelenie súhlasu.
'ffR)že UčaSiník lakýlO SúhlaS ke(h/kOl'Vek ůdVOlať, ak h0'Udelil. učaSlnik ínóže Pódnik kedýkC}l'Vek požiadať ů inío'ímáciu. ako sa jehO údaje pOUžíVajú. ViaC in{Oímáčii ů půuživaní údajOV mOžnO
nájsť na wwívfekikom.sk.

11) Ak Účaslnik píed dňom íechnického zíiadenia svo%im konanim alebo nečinnosí'ou zmaíi zíiadenie zmluvne dohodnuíej Služby zavázuje sa zaplaíiť Podniku náklady vzniknu!é v súvislosíi so
zíiadením Služby vo výške í 00 ELlí (DPH sa neuplaíňuje).
12) Zmluvnésííanysadohodli,ževpíípadezmenysadzbydanezpíidane1hodnoJePodnikopíávnenýkíoíúkol'vekzkonečnýchcienslužiebPodnikuupíaviííakJekzákladudane(cenebezDPH)
uplaíni sadzbu dane z pridanej hodnoíy akíuálnu v čase vzniku daňovej povinnosíi Podniku.
13) Zmluva sa uzaíáía na dobu neuíčikí. Zmluvu je možné meniť niekíorým zo spósobov dohodnuiých v íejío zmluve, Cenniku, Všeobecných podmienkach elebo Osobiíných podmienkach. Táío
zmluva nadobůda plaínosť a účinnosí dňom jej podpísania zmluvnými sííanami.

14) Vyhlasujem, že som sa oboznámil s obsahom le){o Zmluvy o baliku, ako aj so Všeobecnými podmienkami píe poskyíovanie veíejných služieb (ďalej len ,Všeobecné podmienkya), Osobiínými
podmienkami píe poskytovanie služieb Televizie, Osobiinými podmienkami píe poskyíovanie služieb Iníeíneíového píisíupu alebo Osobiínými podmienkami píe poskyíovanie Hlasových slujieb
v závisk»sli od íoho, kloíé Služby sú na základe íejío Zmluvy o baliku Učaslnikovi poskyíované, ívoíiace píihhu Všeobecných podmienok, píípadne ďelšie osobilné podmienky vydané Podnikom
a upíavujúce podmienky pte poskyíovaíue služieb poskyíovaných na základe íejío Zmluvy o balíku Iďalej len ,,Osobiíné podmienkí}') a Cennikom píe poskyíovanie služieb Podniku, víáíane
Akciového ceíínika (ďalej len ,Cennlk"), kíoíé sa ako neoddeliíeíné súčasíi íejío Zmluvy o baliku zavMzujem doíkžiavať. Svojim podpisom poívídzujem (i) píevzaíie Všeobecných podmienok.
Osobilných podmienok a Cennika, lii) že si závšzne obiednávam v íejío Zmluve o baliku špeciíikované Služby, (iii) 'ze sa zavázujem íiadne a včas plnií všeíky povinnosíi vyplývajúce z íejlo Zmluvy

o balíku. Vyhlasujem, že som bol oboznámený Podnikom. že aJuálne iníoímácie o plalných cenách za Služby je možné ziskaí' v akluálnom Cenniku dosÍu'pnom na wwwíelekom.sk'alebc inej
iníemeíovej sííánke Podniku, kíoíá ju v budúcnosíi nahíadi a na píedainých miesíach Podniku.

í5) Pokiaí je láío Zmluva o baliku uzaíoíená medzi Podnikom a Ůčasíníkom, kíoíého je možné považovať za spoííebiíel'a podía zákona č. í O2120I4 Z.z. o ochíane spoííebiíel'a píi píedaji íoaiaíu
alebo poskyíovani slíížieb na základe zmluvy uzavíeíej na dial'ku alebo zmluvy uzavíeíej mimo píevádzkových píiesioíov píedávajúceho (ďalei len ,,ZoOSa) a pokial' bola íálo Zmluva o balikv
uzaívoíená spósobom uvedeným
ak jejej jej píedmeíom výlučne
uvedeííým vv ZoOS.
ZoOS.jejeUčasíník
Účasíníkopíávnený
opíávnenýpísomne
písomneodsiůpiť
odsiůpiťododíejío
íejíoZmluvy
Zmluvyoobalíku
balíkuv vlehoíe
lehoíe1414dnidniodo
ododňa
dňa(i)(i)uzavíeíia
uzavíeíiaíejío
íejíoZmluvy
Zmluvyo baliku,
o baliku,ak

poskyíovanie Služieb v íámci Balika, (ii) píevzaíia KZ poskylnuíého do uživania Účaslnikovi, pokiaí spoločne a súčasne s uzavíelim íejio Zmluvy o baliku uzaívonl Účasíniiik zmluvu o nájme KZ
alebo kúpnu zmluvu ku KZ. Za súčasné uzaffioíenie zmluvy o náime alebo kúpe KZ sa považuje, aj ked' sú usíanovenia upíavujúce náiom alebo kúpu KZ obsahom íejlo Zmluvy o'baliku.
Odslůpenim od Zmluvy o baliku sa Zmluva o baliku zíušuje ako celok, víáíane jej jednoílivých časíi, kíorými sií Zmluvy alebo Dodaíky a Lo od počiaíku, píičom Účaslnik je povinný na vlasíné

náklady, najneskůr v lehoíe í4 dni odo dňa zániku Zmluvy o baliku wáíiť Podniku akQkoívek hnuíel'né veci, kloíé mu boli odovzdané v súvislosu s plnerím lejío Zmluvy o balíku. Podn?k je povinný
ííajneskóí v lehoíe í4 dní odo dňa dorííčeííla odsh)penia od Zmluvy o balíku víáíií' Účasínikovi všeíky íinančné ako ai vecné plnenia, kloíé od neho obdťal v súvislosíi s plnenim íejío Zmluvy
o baliku.

16) Účastmk podpisom tejío Zmluvy o balíku súhlasí so začaíím poskyíovania služby aj pred uplynutíin lehoíy na odsíúpenie - í4 dní a to podpisom íejío
Zmluvy o balíku alebo zriadenim poslednei Služby, ak }e niektorá zo Služíeb zíiaďovaná, ak nie %e dohodnuíé inak. Podnik má právo na úhradu sumy
úmernej íozsahu poskyínutého plnenia do momeníu odsíúpenia. Týmío súhlasom nie je doíknuté právo účasíníka odslúpiť v lehoíe 14 dní v zmysle

kohko bodu. Podnik zároveň s íoulo Zm luvou o baHku odovzdal Účasínikovi aj informáciu v zmysle § 3 ZoOS.
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V žiline, dňa 15.05.2C)18
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Slovak Telekom. a.s. v zasíúpení
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