
Zmhiva o poskytovaní verejných s~už~eb Kód objednávky: 1J90899049365
Kód účastníka: 1153222700
Kód adresáta: 5100018584

Kód tlačiva: 841

O
uzavretá v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonnika vzneni
neskorších predpisov

(ďalej en ‚Zrníuva, „Zmluva o balíku alebo Dohoda) medzi:

PODMK
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zapísaný: Qbchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel

Sa, vložka číslo 20811B, ICO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IC pre DPH: SK2020273893
Kód predajcu: BO TAJ LA Rep_46346 I Kód tlačiva: 841
Zastúpený: Katarína Stoláriková
(d‘alej Ian “Podnik“) a
ÚČASTNíK PRÁVMCKÁ OSOBAIFYZICKÁ OSOBA PODMKATEL
Obchodně mano! Obec Lozorno, Hlavná 1/1, 90055 Lozorno
Sídlo podnikania:
Register, číslo zápisu
podnikateľa:
Kontaktný e-mail: obec@Iozorno~sk Kontaktně tel.č.: 0908521135
IČO: 00304905 IČ pra DPH: SK2020643669
(dalej len ‘Účastník“)
ŠTATUTÁRNY ORGÁN I ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA I SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titul/Meno/Priezvisko: Mgr. Tvrdoň
Ulica: Súpisné číslo: Orientačně číslo:
Obec: PSČ:
Telefón: 0908521135 I ČOP / Pasu: I Identity Card -

ADRESÁT adresa zasielania písomných hatín
Titul/Meno/Priezvisko: Obec Lozorno
Adresa zasielania: Hlavná 1 /1, 90055 Lozorno
Spósob fakturácie: Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na internetovej stránke Podniku

Požadujem doručovanie EF PDF do e-maflu obec@lozorno.sk
Zúčtovacie obdobie: Mesačne od tdňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

TABULKA Č. I
BALhK IP AKCIA: Biznis NET ~ DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov .

Čilo zmluvy: Kontaktná osoba: Mgr. Luboš Tvrdoň Telefón: 0908521135
9926452879 Adresa doručenia: Športově nám. 657/24, 90055 Lozorno
KZ~HAG ..

Název služby: Bíznis NET
Číslo zmluvy: Adresa umiestnenia: Športové nám. 657/24, 90055 Lozorno
9926452880
ldentifikácia prístupu: 0017704076
Typ pripojenia: Metalická technológia . .:

Program služby: Biznís KlasikNETVDSL M+ :

Doba viazanosti v mesiacoch: 24
Verejná statická lPv4 adresa 1 .

OnNet Security . .-.

HAG/ONT WIFI
Typ zriadenia: lnštalácia technikom
Názov Platnost‘ ceny Cena s DPH Splatnost‘
Balík Biznis KlasikNET VDSL M± Akciová cena platná počas 1. - 30. mesiaca 17,90 EUR mesačne/vopred
Základ pra výpočet ZP - Balík Zmluvná pokuta za porušenie závázku 180,00 EUR* jednorazovo

viazanosti
Na položky označené * sa neuplatňuje DPH

Kód objednávky: 1-790899049365
vO.16.016-20200922-14:57:12

CO_l -A3COVG5XI-A3C14BV6

ZMLUVNÝ DOKUMENT JE POTREBNÉ PODPÍSAt NA POSLEDNEJ STRANE



[i~ov Platnost‘ ceny Cena s DPH Splatnost‘
jVereJná statická lPv4 adresa 1 3,94 EUR mesačne/vopred
Na položky označené * sa neuplatňuje DPH

PREDMET ZM LUVY
1) Predmetom tejto Zmluvy o batiku je poskytovanie vybraných elektronických komunikačných služieb zahrnutých v (d‘alej len „Služby‘) Balíku a dohoda zmluvných

strán o podmienkech poskytovania Služieb zahrnutých v Balíku. Obsahom Balíka je Účastníkom vybraná kombinácia jednej, dvoch alebo troch Služieb, ktorými
sú Hlasové služby, Služby Televízie a Služby Internetového prístupu. Zmluva o balíku sa považuje za Zmluvu o poskytovaní verejných služieb vo vzťahu k tým
Službám v Balíku, ktoré sáta neboli prad uzavreíím tejto Zmluvy o balíku zriadené (dalej len „Zmluva“) alebo se považuje ze Dodatok k Zmluvám vo vztahu k
tým Službám v Balíku, ktoré už boll zriadené a poskytovaní pred uzavretím tejio Zmluvyo balíku (ďalejlen „Dodetok‘). Jednotlivé Zmluvy k Službám v Balíku sO
počas Irvania tejto Zmluvy o balíku vzájomne závislé, a teda zánik jednej zo Zmlúv spósobuje zánik ostetných Zmlúv obsiahnutých v Zmiuve o balíku, ek se
zmluvné strany nedohodnú inak. Zavedenie novej Služby, zmene podmienok existujúcej Služby e/alebo Balíka alebo zruáenie ktorejkoľvek zo Služieb v Balíku
počas trvania tejto Zmluvy O balíku, podlieha dohode zmluvných strán.

2) ZMLUVA O VÝPOŽIČKE: Táto časť Zmíuvy tvori osobitnŮ Zmluvu o výpožičke KZ, ktorú Účastník a Podnik uzatvárajú v súvisloati so Zmíuvou o balíku. Podnik
se zevézuje prenechať Účastníkovi (ako vypožičiavateľovi) do bezplatného uživania koncové zeriadenie HAG/ONT (d‘alej len „KZ“) a Účastník se zavázuje
užívať KZ riadne a na dohodnutý účel, ktorým je využivenie služieb v rámci balíka spolu s dopinkovými službami podľe Cenníka. KZ bude Učastníkovi doručené
kuriérom, pripedne povereným pracovnikom Podniku. Výpožička KZ ~le je súčesťou Služby poskytovanej ne základe Zmluvy o poskytovaní verejných služieb a
riedl sa Obchodnými podmienkami na predej a nájom koncových zeriedeni (ďalej len „Obchodné podmienky) pričom platí, žene Podnik eko požičievaíeľe KZ
se vzťahujů všetky práva a povinnosti, ktoré se v Obchodných podmienkech vzfahujú ne Podnik eko prenejímetefa a na Účastníka ako vypožičievateľe KZ se
vzťahujú všetky práva a povinnosti, ktoré se v Obchodných podmienkach pre predaj a nájom KZ vzťehujú na nájomcu a výnimkou tých ustanovení, ktorých
upiatnenie je vzhľedom ne platnO právnu úpravu možné len ne nájomnú zmíuvu Obchodně podmienky tvoria súčasť tejto Zmluvy o výpožičke.
Doba trvenie výpožičky je neurčitá — najneskór do ukončenia Zmluvy O Balíku. V prípede zániku Zmluvy O výpožičke je Účestník povinný vrátiť Podniku KZ V
nepoškodenom stave spolu a príaíušenstvom, a to najneskór V lehote 10 dní odo dne zániku Zmluvy o výpožičke. Účastník je povinný v prípade straty elebo
poškodenie KZ elebo nevrátenia elebo vráíenie poškodeného KZ v atanovenej lehota Po ukončení Zmluvy O výpožičke elebo počas trvania Zmiuvy O výpožičke,
na základe výzvy Podniku zapletlť Podniku (jednorazovo) zmluvnú pokutu 60,00 €. (DPH se neuplatňuje). Podmienky vrátenie KZ sú uvedené v Cenniku alebo
ich Podnik oznámí Účastníkovi vo výzva na vrátenie KZ.

SPOLOČNĚ USTANOVENIA K POSKYTOVANIU SLUŽIEB V RÁMCI BALÍKA
1) Podnik poskytuje Účastníkovi Služby zahrnuté v Balíku vo zvoienom programe v zmysle Tabuľky č. 1 a za akciové ceny až Od Rozhodného dňa a to až do

uplynutia 30. maclace Od Rozhodného dňe. PO uplynuti 30. mesiaca bude Učastníkovi poskytovaný Balík za cenu bez vlezenosti pletnú prs tento Balík podfe
platného Cennika. Podnik poskytuje Učastníkovi Služby v Balíku ze akciovú cenu v zmycte tejto Zmluvy ze predpokladu súčesného využívania Služieb na
rovnekej adrese umiestnenia a ze predpokiedu plnenie podmienok podfa tejto Zmluvy počas ceíej doby vlezenosti.

2) ZÚČTOVACIE OBDOB1E: Trvenie zúčtovacieho obdobia je uvedené v tebuľke S názvom “Adresát - adresa zesielanie písomných listin“. Prípadnú zmenu trvenia
zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Učastníkovi najmenaj jeden mesiec vopred. Frekvencia fakturácie je jednomesečná.

3) Na základe tejto Zmluvy se zriaďujú tie Služby, pri ktorých je v Tabuľke č. I k položka „Názov služby‘ uvedené „Aktivácie“. Spčsob zriadenia taksjto Služby je
uvedený v Tebuľke č. I v položka „Typ zriadenie“. V prípade zriedenia Služby samoinštaláciou vykonáva úkony zriadenie Služby Učestník v súiade s pokynmi v
Osobitných podmienkach. V prípsde zriadenia Služby technikom, vykonáva úkony zriedenia Služby technik Podniku v rozsahu vymedzenom v Osobitných
podmienkech a Cenníku. Cena za zriadenie Služby je uvedená v Cenníku a v Tabuľke Č. 1.

SLUŽBY V BALÍKU
Služba Biznis NET
1) PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY BIZNIS NET

Podnik a Účastník uzatvárejú vo vzťehu k tejto Službe Zmluvu o poskytovaní verejných služieb. Predmetom Zmluvy sú nesíedovné závázky zmluvných sirán:
a) Závázok Podniku zriediť pripojenie k slati Podniku v rozsahu podmienok špecifikovaných v časti „Typ zriadenia“ v Tebulke Č. 1, ek je zriadenie technicky

uskutočniteľné v dohodnutom mieste urniastnenia koncového bodu slete, a to v lehota 30 dní odo dňa uzevretie tejto Zmiuvy, ak se zmluvné strany
nadohodnú na prediženi tejto lehoty (dohoda o predížení tejto lehoty nemusí byť písomná). Ak takéto zriadenie nis je technicky uskutočnitel‘né, táto
Zmíuva zaniká dňom doručenie oznámenia Podniku o tejto skutočnosti Učastníkovi.

b) V prípade, ak se zmluvné strany v tejto Zmluve alebo v osobitnom dokumente uzavratom v súvislosti s touto Zmluvou dohodli na poskytnuti koncového
zariedenie (ďaiej Ian „KZ“) Účastníkovi do jeho užívania vo forma predaje, nájmu alebo bezplatného užívenie, Podnik je povinný poskytnúf Účastníkovi
príslušné KZ ze dohodnutých podmianok. Ak dójde k zániku tejto Zrnluvy z dövodu nemožnosti zriedenie pripojenia k slati v zmysle bodu 1, dójde zároveň
aj k zániku dohody zmíuvných strán týkajúcej se poskytnutie KZ Učastnikovi a Učastník je z lohlo dóvodu povinný bezodkladne vrátif Podniku KZ, ak
došlo k jeho prevzatiu.

c) Závázok Podniku poskytovaf Účastníkovi služby v rozsahu podmienok dojednaných v Zmluve, a to odo dňe nedobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, ak nie je
v Cenniku elebo Osobitných podmienkach dohodnuté inek. Ak je však podmienkou poskytovania prislušnej služby zriadenie pripojenie k slati Podniku
podľe písm. a) elebo odovzdanie KZ podfa písm. b) alebo obidve tlelo podmienky, závšzok Podniku poskytovat‘ príslušnú službu vznikne až a účinnosfou
ku dňu spinenia danej podmianky podfa písm. a) alebo b) elebo spínenie obidvoch týchto podn,ienok, ak nis je v Cenníku alebo Osobitných podmienkech
dohodnuté inak.

d) Účastník čestne vyhlasuje, že je vlestnikom nehnutefnosti, ne ktorej má byt‘ vybudované prípojné talekomunikačné vedanie a umiestnený koncový bod
slete služby, alebo že má k predmetnej nahnuteľnosti užívacie právo z nájomného alebo mého právneho vzfehu. Účastník, ktorý má k nehnuteľnosti
užívacie právo z nájomného alabo mého právneho vztahu zároveň čestna vyhlasuje, že informoval vlastníka o vybudovaní prípojného telekomunikačného
vadenia umiestnení koncového bodu slete služby a jeho dósledkoch v plnom rozsahu a má k tornu Od vlastníka výslovný súhles. Ak Učastník uviedol v
tomto vyhlásaní nepravdivé alebo neúplné inforrnácle alebo na základe výzvy Podniku nepredioží vyhlásanle vlastníka nehnutafnosti a v súvislosti a tým
vznikne Podniku škoda alebo dodatočné náklady, Učastník se zavázuja Podniku túto škodu alebo dodatočné náklady uhradiť.

2) PODMIENKY AKCIE PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY B1ZNIS NET
a) Prechod na nižší program Služby Internet ako je uvedený v Tabulke Č. 1 je spopleínený popletkorn 9,98 Eur s DPH.Pre určenia nižšieho Programu služby,

je rozhodujúce poradie určené v nasiedujúcom písmena lohlo bodu.
b) Zmene Programu služby v zmysíe lohlo písm. nemá vplyv na plynutie doby viazanosti.Pra stanovenie vyššieho programu služby je určujúce nesladovně

poradie, pričom písmeno a) označuje nejnižší program a písmeno g) nejvyšší program: a) Biznis KiasikNET M ADSLJ Biznis KiesikNET M VDSL I Biznis
OptikNET M, b) Biznis KíasikNET M+ ADSL / Biznis KiasikNET M+ VDSL, c) Biznis OptikNET L, d) Biznis KlasikNET L+ VDSL a) Biznis KlasikNET XL
ADSL / Biznis KíesikNET XL VDSL/ Biznis OptikNET XL, f) Biznis KlasikNET XXL VDSL I Biznis OptikNET XXL a g) Biznis OptikNET MAX.

ZÁVÁZOK VIAZANOSTI
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Účastnik se zavšzuje. že počas doby viazanosti v Tabulky č. 1 (dalej len doba viazanosti), ktorá sa počita Od Rozhodného dňa: (í) zotrvá V zmluvnom vzťahu s
Podnikom vo vzťahu ku každej Služba poskytovanej podľa tejto Zrnluvy o balíku, teda nevykoná žiadny úkon, ktorý by viedol k ukončeniu jednotlivci Zmluvy a (ii) bude
riadne a včas uhrádzať cenu za poskytované Služby (ďalej len závázok viazanosti“), pričom porušením závžzku viazanosti je (i) výpoveď Zmluvy Učastnikom, ak
výpovedná lehota alebo má osobitne dohodnuiá lehota uplynie počas dojednanej doby viazanosti, (š) žiadosť o preneseníe telefónneho čísla k flámu podniku
poskyíujúcemu služby elektronických komunikácií, ak v dösiedku tejto žiadosti döjde k ukončeniu Zrnluvy o poskytovaní Hlasovej služby počas dojednanaj doby
viazsnosti, (ti) nezapíatenie ceny za poskytnuté Služby Učastníkom ani do 45 dní po jej splatnosti, na základe ktorého vznikne Podniku právo na odstúpenia od Zmluvy
(ďalej len „porušenie záväzku vmazanosti‘). Doba viazanosti plynie iha počas doby využivania Síužieb v zmysle tejto Zmluvy o balíku. V prípade prarušenla poskyíovania
Služieb Podniku na základe využitia práva Podniku prarušiť Učastníkovi poskytovanie Služieh vyplývajúceho z príslušných právnych predpisov alabo Všeobecných
podmienok, as doba viazanoati automaticky predlži O obdobie zodpovedajuce skutočnému trvoniu prerušonlo poskytovonla Služiob Podniku, kody dubu viuzuouatí
neplynie,
ZMLUVNÁ POKUTA (ZP>
1) Podnik a Účastník sa dohodli, že porušením závázku vmazanosti vznikne Podniku voči Účastníkovi právo na zaplatenia vyúčtovanej zmluvnej pokuty. Zmluvná

pokuta okrem ssnkčnaj a prevančnej funkcia predstavuja aj paušalizovanú náhradu škody spĎsobenej Podniku v clúsledku porušenia závázku viazanosti
vzhl‘adom na benefity, ktoré Podnik poskytol Účastníkovi na základe tejlo Dohody. Benefitmi se rozumie súčet všetkých zliav zo štandardných poplatkov za
zriadenie a poskylovanie Služby (vrátans Dopinkových síužiab) podľe Cenníka (rozhodujúce sú ceny bez viazanosti), zfava z ceny zariadenia podia tabuláy č. 1
ktorá predstavite rozdieí medzi neakciovou a akciovou kúpnou cenou, sk holo Účastníkovi na základe tejto Dohody poskytnuté. Benefity poskytnuté Učastníkovi
na základe fajto Dohody ívoriace základ pre výpočet zmluvnej pokuty sú uvedené v tabufke Č. 1 a v časti „podmieoky akcie pre poskytovanie služby“, pripadne v
Akciovom cenníku. Základorn prs výpočet zmluvnej pokuty v pripade porušenia závázku vmazaností všetkých Síužieb v Balíku je súčat základu pre výpočet vo
vztahu k Balíku a základu pre výpočet vo vztahu k všetkýrn zariadeniam, ktoré holi Učastníkovi na základe tejto Dohody poskytnuté a to vo výške uvedanej v
tabufke č. I. Základorn pre výpočet zmluvnej pokuty v pripade porušenia zmluvného zévázku viazanosti len vo vztahu k niektorej zo Služieb v Balíku je súčat
základu pre výpočet vo vzťehu k tajto jednotlivej Službe a tých zariadeni, ktoré bolí Účastníkovi poskytnuté výlučne vo vzťahu k tejto Služba a to vo výška
uvedenaj v iabufke Č. 1. Ak je predmetom tejto Dohody aj predaj zariadaoia špacifikovaného v Tabuíke č. 2 lejto Dohody na základe osobitných podmienok tajto
Dohody s označením .‚PREDAJ ZARIADENIA“, v Základe prs výpočet ZP nic je zohl‘adnená zľava a kúpnej ceny takéhoto zariadenia a jej vrátanie je upravené v
aamostatnej Časti tejto Dohody a označením „PREDAJ ZARIADENIA“. Tenlo základ pra určenie zrníuvnej pokuty je v Dohoda označený aj ako „Základ pre
výpočet‘

2) Vyúčtovaná suma zrnluvnej pokuty bude vypočítaná podfa nižšíe uvedeného vzorce, ktorý vyjadruja denné kiasania zo Základu pra výpočet počas plynutia doby
viazanosti až do dňe ukončenia Zmluvy alebo prerušenia poskytovania Služieb v dósledku porušania zmluvného závázku viazanosti:
Vyúčtované suma zniluvnej pokuty = Základ prs výpočet ZP (celé dni uplynulé z doby vmazanosti/celkový počet dní doby vmazanosti Základ pra výpočet
zmiuvnaj pokuty)

3) Zmnluvná pokuta je splatná v lehota uvadanej na faktOra, ktorou je Účastníkovi vyúčtovaná. Uhradaním zrnluvnaj pokuty zaniká dojednaný závázok viazaností vo
vzťahu k taj Službe alabo Službám, ku ktorýrn bole zmluvná pokLita uhradaná, prato Učastník zmiuvnú pokutu za porušenie zévázku viazanosti zaplatí mba
jedankráí. Podnik je oprávnený požadovat‘ náhradu škody spósobenej porušením závézku vmazanosti, pra prípad ktoraj hola dojednaná a vyúčtovaná smluvná
pokuta, Ian vo výška presahujúcej sumu vyúčlovanej zmluvnej pokuty,

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1) SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Podnik sa zavšzuja spracúvať osobné údaje výlučne na účely na ktoré bolí získané. V prípade zmany účelu

apracovsnia osobných údajov si ria túto zmenu vyžiada osobitný súhlas. Viac mnformácii o používaní osobných údajov možno nájsť na
www.talekom .sk/osobna~udaje.

2) Zmiuvné strany sa dohodli, že v prípada znleny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávneoý ktorúkotvak z konečných clan služieb Podniku upravíť tak,
že k základu dane (cena bez DPH) uplatili sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuélnu v čase vzniku daňovaj povinnosti Podniku.

3) Táto Zmiuva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisania zmíuvnými stranami. V prípade, že je Účastník povinný v smysle ~ Sa ods. 7 zákona č.
211/2000 Z. a. o síobodnom pristupa k informácíám a o zmane a doplnaní níaktorých zákonov (zákon o sloboda mnformácií) v znani neskoršich pradpisov
zvarejniť Zmluvu, nsdobúda táto Zmíuva platnosť dňom jej podpisania oprévnanými zástupcarni ohoch zmluvných strán a účmnnosť dňorn nasladujúcirn Po dni
doručenia písomného potvrdenia o zvarajnení tajto Zmíuvy Účastníkom PodnikLi, ktorý týmio zároveň požaduje takéto pisomné potvrdenie o zvarajnení tejto
Zmluvy,

4) Vyhlasujem, že som Sa oboznámil s obsahom lajto Zmiuvy o balíku, ako aj so Všeobecnými podmiaokami pre poskytovanie verajných síužíeb (d‘alaj Ian
„Všeobecné podmianky), Osobiínými podmiankami prs poskytovania síužieb Talevizia, Osobitnými podmienkami pra poakylovania služieb Internetového
pristupu aíebo Osobitnými podmíankarni pie poskylovania Hlasových síužieb v závislosti od toho, ktoré Služby sú na základe tajío Zrnluvy o balíku Účastníkovi
poskytované, tvoriaca prílohu Všeobecných podmienok, Obchodnými podmiankami na predaj a nájom koncových zariadení prípadna ďalšia osobitné podmianky
vydané Podnikom a upravLijúce podmienky pra poskytovanie siužiab poskytovaných na základe tajto Zmluvy o balíku (ďalej len „Osobitné podmianky“) a
Cennikom pra poakytovanie služieb Podniku, vrátaoe Akciového cennika (ďeíej Ian „Caoník‘), ktoré sa ako naoddalitei‘né súčasti tajto Zmluvy o balíku
zavézujem dodržiavať. Svojim podpisom potvrdzujam (i) prevzatie Všeobecných podmianok, Osobitných podmianok a Cenníka, (t) že si závšzna objednévam v
tajto Zmíuva o balíku ápacifikované Služby, (ti) že sa zavázujern riadne a včas pliliť všetky povinnosti vypíývajúca z tejto Zmluvy o balíku. Vyhlasujem, že som
bol ohoznámaný Podnikorn, že aktuálne inforrnácia o platných cenách za Služby je možné ztskať v aktuáloorn Cenniku dostupnom na www.talekom.sk alabo
inaj internetovaj strárike Podniku, ktorá ju v hudúcnosti nahradí a na predajoých mmestach Podniku.

5) Podnik a Účastník sa dohodli na určení dčvodov podaiatnaj zmetly smluvných podmienok tak, že tiato dóvody sú obsahom časti Všeobecných podmienok pra
poskyiovaoie verejných služiab Podniku, upravujúcaj Zmenu Zrnluvy o balíku.

V Bratislave, dňa 2210.2020 V
dňa. ‚.OJ~

Plr,
JL~

SloT~ék~“~.s. v zastůpení
~ Firma / mano priezvisko zákazníka

Obec Lozorno
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