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KÓd účastnĺka:
KÓd adresáta:

Kód tlačiva:
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405

uzavretá podÍa zákona č. 35'l/201 1 z.z. o elektronických komunikáciách V znenĺ neskoršich predplsov

(ďalej spolu len 'Zmluva' alebo,,Dohoda") medzi:

PODNIK

(d'alejlen "PODNlK") a
pnÁvľĺlcxÁ osoBA/FYzlcKÁ osoBA - PoDNIKATEĽ

(ďalej len "Účastnĺk")

ŠrnrurÁnNY oRGÁN / zÁKoNNÝ zÁsľupcl / sPLNoMocNENÁ osoBA

ADRESÁT _ adresa zasielania n h !istĺn

SIM KARTA A ZARIADENIE

Slovak Telekom, a.s. BajkaIská 28,817 62 Bratislava, zapísaný: obchodný register okresného súdu BratisIava l' oddie!
Sa. vIožka číslo 208í/B. lČo: gs 763 469. DlČ 2020273893. lČ pre DPH: sK2020273893

KÓd oredaicu: Retail Shoo TL 5200718 Kód tlačiva: 405
Zastúoený: Blažkovičová. Dominika

obchodné meno /

Sĺdlo podnikania:
obec Malý Slavkov, Ger|achovská 36/52' 06001 KeŽmarok '|

Register, čÍslo zápisu
podnikatel'a:
Kontaktný e-mail: starosta@obecmalvslavkov.sk Kontaktné tel.č.: 09ĺ1540317
tco: 31984673 lÔ pre DPH:

Titul/Meno/Priezvisko Ladislav Oravec
Ulica: Súpisné čĺslo: orientačné číslo:
Obec: PSC:
TelefÓn: C.OP / Pasu:

Titul/Meno/Priezvisko: obec Malý SIavkov
Adresa zasielania: Gerlachovská ' 06001 KeŽmarok 1

SoÔsob fakturác|e: Papierová faktúra zasielaná poštou.
ZúČtovacie obdobie: Mesačne od 1.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

091 0651 906Hlas SlM karta č. 8942102180030429437 Hlas Tel. č.

AKCIA: Bezzáväzkov Aktivácia
Kontaktná osoba: Ladislav oravec Telefón: 0911540317
Adresa doručenia: Gerlachovská 36/52 06001 Slavkov
SluŽba: Mobllný Hlas bez vlazanosti
Program sIuŽby: Bez záväzkov Aktivácia

Zverejnenie v telef. zozname: Žiadam o nezverejnenie
Rozhodcovská doloŽka: Nie
Kontrola dát v roaminqu Aktivácia

Limit kontrolv dát (cena s DPH v EUR): 24'00

TABUĽKA č. í

'l) Predmetom tejto Zmluvy je:

a) záväzok Podniku aktivovaťa poskytovaťprogÍam služieb uvedenývtabuÍkeč.1 tejtoZmluvy, atovovzťahu kSlM kaĺle uvedenej Vtabulke s názvom
''slM karta a zaÍiadenie", resp. k inej slM karte, ktorá ju bude v budúcnosti nahrádzať (ďalej len ''SlM karta'') s ým, že Učastník je povinný zaplatiť
aktivačný poplatok za aktiváciu slM karty uvedený V tabuÍke č. 1 tejto Zmluvy.

b) záväzok Účastnĺka (i) riadne a včas platiť cenu za zriadenie a poskytovanie služieb Podniku podľa zvoleného programu služieb, ktoré sú uvedené v
Cennĺku pre poskytovanie služieb Podniku (ďalej len "Cenník"), 

platnému ku dňu podpisu tejto Zmluw a (ii) dodrŽiavať svoje povinnosti v súlade s louto
Zmluvou, Cenníkom, osobitnými podmienkami pre poskytovanie zvoteného programu Služieb (ďalej len 'osobitné 

podmienky"), ak boli pre 
'zvolenýpľogram stužieb vydané a Všeobecnými podmienkamĺ pre poskytovanie verejných sluŽieb (ďale'i len 'Všeobecné 

podmienky')' s ktonimi sa mal Učastnik
možnosť oboznámiť pred podpisom tejto zmluvy na internelovei stránke Podniku www.telekom.sk alebo na predajných miestach Podniku.

2) zÚČrovncle oBDoBlE: Trvanie zúčtovacieho obdobia je uvedené V taburke s názvom "Adresát _ adresa zasielania pisomných listĺn''' Prĺpadnú zmenu truania
zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Účastnĺkovi najmenei jeden mesiac Vopred. Frekvencia Íakturácie je jednomesačná'

3) M|EsTo PosKYTovĺľĺln sluŽleB A cENA: Mieslom poskytovania služieb je územie slovenskej republiky podra špecifikácie obsiahnulej vo Všeobecných
podmienkach. Cena za poskytovane sluŽby je stanovená Cennĺkom pre prĺslušný program SluŽieb aktivovaný na základe tejto Zmluw'
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4) VEREJNÝ TELEFÓNNY zozNAM: Účaslnĺk Verejnej telefónnej služby má právo zapĺsať sa do Verejného lelefónneho zoznamu Podniku (ak je vydávaný
' P;dnikom) a inĺormačnei služuy Éodniku a na sirĺsiupnenie.svojich ída;ovposkytwatolom inÍormačných.sluŽieb.o telefónnych čislach alebo telefónnych

zoznamov, a to v rozsahu 1iftéteĺonneno čísla p;ideleäého Účasínikovi n" 
'át 

ladé Zmluvy a (ii) údajov o Účastnikovi (meno' priezvisko a adresa trvalého

pouytu v pripade fyzickej oiáoy - nepoanilateÍa, obchodne meno a miesto podnikania fyzickej osoby - podnikatďa, obchodné méno alebo názov a sĺdlo v
prĺpade právnickej osoby). V piĺpade osobitnej áohody s Podnikom môŽu biť V zozname a iňformačne,j sluŽbe Podniku zverejnené aj ďalšie údaje určené

Úiä.t"irä'' "i "1 
i"Éu'*rne'ná účely telefónneho zó.namu. Podmienky zverejňovania údajov úóastnikov V-telefónnom zozname a inÍormačných sluŽbách

Podniku sú qvedené v pódmientachipracúvania osobných' prevádzkových a'lokalizačnýcň údajov' s kloými sa mal Úóastník možnosť oboznámiť pred

podpisom tejto zmluW na intemetovej stránke Podniku www.telekom.sk alebo na predajných migstach Podniku'

5) NÁVRH NA uzAVRETlE RozHoDcoVsKEJ ZMLUW: Podnik neodvolateÍne na'vrhuje Účastnĺkovi, ktoď nie ie spotrebiteÍom' uzavretie rozhodcovskej zmluw

vo forme rozhodcovskej aoloztŕv ňasledovnom znenĺ (ďaloj "Rz'): 'Podnik 
a Úóastňit sa dohodli, že všetky spory, ktoré vznikli, alebo Vzniknú v súvislosti s

Platobnými sluŽbami Pooniiu, uuaú rozhodované pred stályň ;ozhôdcovským súdom slovenskej bankovej-asociácie (ďalej 'Rs') 
jedným rozhodcom, a.to podľa

ši;ňil ä Ŕ;ň;ieno-Joriaoru Rs. Rozhodnutig RS budé pr6 Podnik a Účastníka záväzná' ÚEastnĺk má právo odstúpiť od tejto Rz' a to pisomne do 30 dni

odo dňa iei uzatvorenia' Úeástnĺr berie na vedomie, že nie je povinný prijať predloŽený návrh na uzavretie Rz a ak tento návrh neprijme, spory medzi

G;.i^iid"í a poiniiôm wplĺvaiúce z poskytovania Platobnýcir siuzieu póaňitom budú riešiť všeobecné súdy podľa osobitných právnych predpisov- Prĺatĺm

návrhu na uzavretie nz niä iä aôtrnute' práío Účastnĺka ale'bo Podniku predložiť spor týkajúci sa Platobných služieb Podniku na rozhodnutie všeobecnému

súdu. Toto právo však zaniká, ak Podnik alebo Účastník uŽ podal Žalobu na RS, pretože po začatĺ rozhodcovského konania nemoŽno V tej istej veci konať a

rozhodovať na všeobecnom súde.

Účastnĺk uvedený návrh Podniku na uzavretie Rz neprijima.

6) PLATNoSŤ, ÚČlxľ.tosŤ, TRVAN|E A MoŽNosŤ ZMENY ZMLUVY: Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom'jej podpisu oboma zmluvnými-stranami'

zmluva sa uzatvára ne dobu neurčitú' Pokiat nie je predmetom teito Zmluvy program sluŽieb s pravidelným mesačným poplatkom v paušálnej-Wške. podľa

Cennĺka, zmluva zaniká posledným dňom zúčtovaôie'ho obdobia preuienajĺ""tio v čase, kedy uplynie 365 (slovom tľistošesťdesiatpäť) dni odo dňa, kedy bolo

prostredníctvom SlM kaÁr napoďeay uskutočnené votanie, odosläná sMš/MMs správa alebo dátoý pĺenos' zmluvu je moŽné meniť niektoďm zo spôsobov

ilvedených v tejto Zmluvé, Vieobeóných podmienkach alebo Cennĺku. zmena pÍogramu Služieb uvedeného v tabuľke č. 't tejto zmluw jo možná len so
súhlasom Podniku. Podnii a Účastník sa dohodli na určenĺ dôVodov podstatnej zmeny zmluvných podmienok tak, že tieto dôvody sú obsahom časti

Všeobecných podmienok, upravujúcej zmenu zmluvy.

7) sPRAcÚVANlE osoBNÝcH ÚoRJov: Podnik sa zaväA))e spracúvať osobné údaje ýlučne na účely, na--ktoré boti zĺskane' V pripade zmony účelu
' spracovania osobných údajov si na túto zmenu vyŽiada osobitný súhlas. Viac informácii o použĺvani osobných údajov moŽno nájsť nä

www.telekom.sUosobn$'udai8.

8) DlGlTALlzoVANÝ PoDPls: Podnik ponúkol Účastnikovi moŽnosť podpisať lúto Zmluvu digitalizovaným podpisom prostrednĺctvom technického zariadenia v

Predajnom mieste Podniku.

(i) Ak Účastnĺk túto možnosť využil, je táto zmluva uzavrelá v pĺsomnej forme a podpĺsaná digitalizovaným podpisom zmluvných strán prostredníctvom daného

iechnického zariadenia. Účastňík v takomto pÍĺpade vyhlasuje, Že bol pied uzavretĺm zmluW Podnikom informovaný o podstale digitalizovaného podpisu, najmä

o tom, z" digitalizovaný podpis Účastnika je jeľro vĺastnoŕučným pódpisom preneseným na zmluvu prostÍednĺctvom' technickóho zariadenia ako jedinečný

technický zážnam vywórený ien pre účely teitó Zmluvy a tvoriáci jej lNalú neoddelit8Ínú súčasť' Účastnik \^islovne súhlasí.so spracúvaním záznamu svojho

di9italizovaného poápisu ieĹo priiadením'k p'odpĺsanému dokumeňtu na účel uzavretia a plnenia Zmluvy. Tento záznam o digilalizovanom podpise Učastníka

neĺuae využiý Áa žiaané iné účely, a lo ani samostatne ani V spo.|enĺ s iným dokumentom. Uzavrelĺm zmluw takýmto spôsobom nie je dotknutá platnosť

zmluw, anijej písomná forma a ĺakto podpĺsaná zmluva má silu originálu.

Zároveň Účastnĺk môže pľi podpise téjto zmluw prostľednictvom technického zariadenia využiť možnosť pos|ania Íovnopisu Zmluvy do e-mailu určeného

Účastnĺkom.

Ak Účastnik túto moŽnosť wužil Podnik odovzdá Účastnĺkovi jeden rovnopis Zmluw pri jej podpise Vo forme tNa|ého nosiča na e-mail uľčený Účastnĺkom a

uvedený ako kontaktný emaii v časti identifikácie Účastnĺka tqtô zmluW. zmluvné strany sa dohodli, Že zmluva bude ako !riloha.e-mailu chránená.heslom pred

je| otvoienim neoprávnenými osobami, ktoÍé Podnik doručí Účastnikovi formou SMS na mobilné telefónne čislo určené Účastnĺkom a uvedené ako kontaktné

h_ouĺna eĺslo v časti ideňifikácie Účastnika tejto Zmluw. Úóastnĺkovi je zároveň oprávnený poŽiadať Podnik pred podpisom Zmluvy o odovzdanie ,iedného
rovnopisu v listinnej forme. Ak túto možnosť Úéastník vyuz[e, je mu popri rovnopise zaslanĺm do emailu odovzdaný aj rovnopis v lisiinnej forme. lnak Podnik

odovzdá Účastnĺkovi jeden rovnopis zmluvy v listinnej forme podpísaný oboma zmluvnými stranami.

e)

ó.ž''--

obec Malý SlavkovSlovak Telekom, a's. V zastúpenĺ
B|aŽkovičová, Dominika
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