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Zmluva o poskytovanĺ výhod -Magenta odmeny pľe fiľmy

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991  Zb. Obchodný zákonník v zneni neskoršich predpisov a v zmysle zákona č.
351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v zneni neskoršich predpisov (ďalej len Zmluva") medzi:

PODNIK:
Obchodné meno Sídlo:Zapísaný: Slovak Telekom] a.s.. Bajkalská 28,817 62 Bratislava

v 0  chodnom registri vedenom pri     kresnom sú  e Bratis ava0 ie    a  vlož  ačís08
'CO: 35 763 469 Dl-C: 2020273893 lc pre DPH:

''SK2020273893

Zastúpený:ďalejlen„Podnik") a lgor Machava Kód predajcu: Kód tlačiva: 405

lčASTNÍK -PRÁVNICKÁ OSOBA / FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ:
Obchodne meno /názov:

Mesto Žarnovica

Sidlo / miestopodnikania:
Nám. SNP 1/33, 966 81  Žarnovica

Register, cislo zapisupodnikateľa:

Kontaktný e-mail pavel.nemec@zamovica.eu Telefón: 0914326153

e-mail Kontaktné mobilné číslo:  0914326153

ICO: 00321117 DIČ lc pre DPH:

(g:'de#:#ččaassttnniíkk"!aiejspoitineoznačovaníajakozmluvnéstrany")

Tabuľka č.1:

AKCIA: Magenta odmeny pre firmy
DÍžka trvania zmluvy: 24 mesiacov
Názov Cena bez DPH SDlatnost
Minimálna    mesačná   fakturácia    za    mobilnéslužby 300 mesačne

Minimálna mesačná fakturácia za služby pevnej 0 mesačne
siete
Osobitná      zľava      na      nákup      koncového 300
zariadenia*

* Na položky označené * sa uplatňuje DPH

1.     Pľedmetzmluvy
1.1.    Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán:

a)    goodsnoi#ú:!s#Ídk:í#gsthread ##piáái.vbiinúev,iss'%i: iopdonsi#:äá#,|een':#r.ob| i:#'ĽžkboyT,u: i#.čsn,ĺgäni|i:e:

pevnej  siete  Podniku  (ďalej  len  „služby  pevnej  siete")  (ďalej  len  ako  »Služby")  definovaných v Osobitných

| 2       ?,out:ožd:ite#|#u3t::o;gi#e!:z:ľ!ia#hc3oävke#:k:o%o#yíh:i#o#hTťäo,(äťni!en;ľi#guj#tšn?és:p:i!3m:i,,e"

:ävzaárkía3:uínbýyc:azpmo,#jänoo#ho:ľí#eýt%hmnj%zák:#eo:::Í%ĺt3FužíeabwÉäáĽĺkcuh6g::ín7kg::{ďnat=,g,:Ínvžráj,nuý;hos;uoŽ:#or:äRÍ
verejných  služieb")  a  v  zmysle  Všeobecných  podmienok  pre  posknovanie  venejných  služieb  (ďalej  len  „Všeobecné

3ťoTíeank±r,hfe{enj:ajevFe:Í;jšHÍubvynýp::Í#g#:##ohdo#:t;Í3%á,stRníkmo:ťvdée#::vmaj::k##jtpnoýsckhn;:ä#íeank#3:%ä:

:í:n:8::intéejtpoozams'uj?nnnaosz,itľitdoezvi#cäkz.m#vp:e3o,#3ľnannjsY,3Ľijnpýocdhnituäieúbčag,Onní:tä'idT#i,,znma'uuvrná:;ätái3g#j
podstatnejzmenyzmluvnýchpodmienoktak,žetjetodôvodysúobsahomčastiVšeobecnýchpodmienokpreposkytovanie
verejných služieb Podniku, upravujúcej zmenu Zmluvy.
2.     Obchodné podmienky

2.t.„PNoedonjkmseadz€X:zTu:;éÉoemb#a::a2:äavgÉ{EFcohstšzMm[ua#á%:S§#osvt:tí,k#átnÁ#šjsbae{áot:pža+ľ:v:o#akhouvj5,bá[Írčeemk

SIM kariet s programom Služieb, ktorý obsahuje neobmedzené volania v sieti Podniku.
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Doplnkový   balíček  zahŕňa   100   %  zľavu   z   ceny  odchádzajúcich   volaní   uskutočnených  zo   štandardného
tebfónneho čísla Účastníka zo Sbvenska na iné štandardné účastnícke telefónne čisb v mobilnej alebo pevnqj

#ľívpgRn#m#úni##ä#uV##ť#ľ####Ĺ##hbi##t###F6#Tk
berŔ  na  vedomb  a súmasi  s t/m,  Že:  (i)  pokiaľ vo  vzťáhu  k SIM  karte  nb P  ku  dňu  uzavretia  tejto  Zmluvy

#gťľ#m"h#oťbťy#a#ĺápď°ďŤži#jtáb#'U#ľ#nkgľ##lka#ť%Vjä##i%t:n:á#UYľä

###:á#oyi#jaT,H###ľL#ťa#ú#;Tks#i:#n,ťF#+:
83:##:=npáa#á##sľÄ#ÄľpMť:k#ffiľ##hDo##ť#&ä:uvľL#e##Ĺ#
a uplynb dňom, ldoú by bol posledným dňom tohto obdobĺa poskytovania zľavy v pripade, ak by k predmetnému
prerušeniu abbo obmedzeniu poskytovania Služieb nedošlo.

2.2ž##,stkťť"#ľ#"i#Íffi###kúu#a###%h##ťľtä;:#rľ#VLi#ue;.ĹSľ8
prislušného  cennika   neakcio\ých   koncových   zariadeni   Podniku   (ďalej   ako   „neakciové   KZ")   a   akcbvých
koncových  zariadení  od  Podn"  s  uplatnenim  cien  uvedených  v  prislušnom  cenníku  akcbvých  koncových
zariadeni Podniku pre Služby, na ktoré sa táto Zmluva vzťáhuje (ďábj ako „akcbvé KZ"),

V pripade uplatnenia zľavy na nákup

(i)  neakcb\ých  KZ  bude  cena  prislušného  koncového  zariadenÉ  s  DPH,   platná  v  čase  kúpy  prislušného
koncového  zariadenia   Účastnikom,   tvorit'  čiastkovú   osobitnú  zľavu   na   nákup   neakcbvých   KZ  posk}rinutú
Podnikom Účastníkovi,

(ii) akcio\ých KZ bude suma zodpovedajúca rozďelu medzi neakciovou kúpnou cenou s DPH a akciovou kúpnou
cenou  s  DPH,  v čase  kúpy  príslušného  koncového zariadenb  Účastnikom,  tvoriť čiastkovú osobitnú  zľavu  na
nákup akcio\ých KZ posk)rinutú Podnikom Účastnikovi,

Súčet čiastkových osobitných zlk]v na neakciové KZ a akciové KZ, na ktoné má Účastnik nárok podľa tohto bodu
Zmluvy môže doskihnuť maximálne sumu úhmnej osobitnej zľavy.

2.3Vpripade,aksiÚčastnikuplatníčiastkovúosobitnúzľavunaakciovéKZzaväzujesauzavriet'sPodnikomZmluvu

ľ##ťsí,Lť#####ke#L#?###:##ťuäžft|Í!:ií:;Š##+#kť#k
dohodnuti doby vbzanosti.

2.4.    Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  v pripade,  ak  Účastník  nevyčerpá  posk)Anutú  osobitnú  zľavu  do  zániku  tefto
Zmluvy  z dôvodu  uplynutia  dohodnutej  doby  trvania  Zmluvy  v  zmyste  bodu  4.1  tfflo  Zmluvy  P  oprávnený

posk)rinutú osobmú zľavu využn' najneskôr do tľoch mesiacov po uplynuti doby trvanĹa tejto Zmluvy.

2.5.    Účastni sa zaväzué počas platnosti tejto Zmlwy objednávat' Tovaiy Podniku spôsobmi výslovne spristupnenými
Účastnikovi    Podnikom    (napr.    na    predajnom    mieste    Podniku,    prostrednictvom    intemetovej    stránky
ww.telekom.sk, prostrednĺctvom prideleného pnedajcu alebo prostredníctvom určenej telefónnej Hnky 0800123
500).

2.6.sffľ#####%f#ľk:+ä#+ľu#flri2#st####ľ#ÍnT###T+J+%.ž:
riadnu  úhradu  sa považup úhrada obsahujúca správne  uvedené  všetky hbvné Hentifikačné znaky,  ktoré sú
uvedené  na  faktúre,  najmä  variabilný  symbol,  fáldurovanú  čiastku  a  čísb  účtu.  Bez  uvedenb  správneho

ľť#s#iu#####ť#.Ŕ#Ŕ#kmť####ftrrffi#ť|Ĺism#%
uhrádzať  každú  z  nm  samostatne,  vždy  s  prislušnými  identffikačnými  znakmi  (nqjmä  variabilný  symbol,

ffn#iť##ť*iíJ#ť#hs#Ť#z,ľťäú##iT#%##T#Typffi#jE
3.     Osobitné záväzky a zodpo\ĺednosť

3.1.  Účastnik sa zaväzuje, že odo dňa účinnosti tejto Zmluvy po cem dobu M účinnosti bude využivať mobilné služby
Podniku   definované   v  Osobitných   podmtikach   v  takom   rozsahu   a  o%me,   Že   čiastka   tržieb   Podniku
zodpovedajúca   celkovému   súhmu   fakturácie   za   mobilné   Služby   PodnMu   posk)^nuté   Účastnikovi   počas
prislušného  zúčtovacieho  obdobia  dosiahne  najmenej  sumu  uvedenú  v Tabuľke  č.1   (ďalej  m  „Minimálna
mesačná fakturácia za mobHné služby|.
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32'Ľ::ĺapčande:,faakktúučúFSí:ííapo:uošjiľnäiesťuožrgymuzvúäg#oodbedo3:i%íisí#:t,te#onT=:u,čäs#izkookv:pi::iĽi:oTti'ni:;,,ät?,j,

Podniku  zmluvnú  pokutu  vo  yýške  rozdielu  medzi  čiastkou  Minimálnej  mesačnej  fakturácie  za  mobilné  služby
uvedenejvTabuľkeč.1tejtoZmluvyaskutočnefakturovanoučiastkouzamobilnéslužbyzadanézúčtovaciemesiac,
a to za každé jednotlivé porušenie povinnosti.

3.3.  Účastník je  povinný  zapla«'  Podniku  zmluvnú  pokutu,  ktorej  výška  sa  uiči  ako  podiel  osobftnej  zľavy  na  nákup

:8:t#:ozadn;aduepľ;npu#anj#y#jkaonĺ:htoej%čžumíunttľä::a#;Íup#ta#:ta§tnníík„::é"3í%ajž:,::::ľerädoe#:
z nasledovných spôsobov:
a) Účastnik je  voči  Podniku  v omeškanĺ  45 dni  so  zaplatením  úhrady za  poskytnuté  Služby alebo  za  iné  plnenia

b,Účag:n§Íttäudt:ppuäíní#Ž;í#assľuhž#|:nikkué,ha::3ľov:kmi:fnhíoz:3:#vnaén,:;,i###uimjosobe„ri@mza
zneužívanie služieb Podniku sa považuje najmä ale nie výlučne niektoré z nasledovných koÁaní Účaštníka:

Účastník  použije  Služby alebo  umožní  inej  osobe  využívat' Služby  poskqované  Podnikom  na  podporu,
vnvorenie možnosti, alebo zapojenie sa do akejkoľvek nezákonnej alebo nevhodnej aktivity, t, j. aktivity v
rozpoľe s dobúmi  mnavmi alebo pravidlami slušnosti,  najmä však na prenos  urážlivej,  obt'ažujúcej alebo
zlomyseľnejkomunikácie,alebonašiľeniepoplašnejsprávyalebovýhražnýchinfomácií,akoajvýhražného

ô#nTkne#:žľj:]aa|#umožnívyuät'siužbynamposkmvanieaiebosprostredkovanieichp®knovania
tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu Podniku,
Účaswkbudevyuživaťslužbyabboumožnivyuživaťslužbyvzariadeniumožňujúcomprepojeniemobilnej
sietePodnikusinousčťouele«ľonickejkomunikácie(napr.vGSMbráne)zaúčelomprepqjeniatýchtosieti
alebo za účelom ukončovania pľevádzky elektronickej komunikácie smerovanej z inej (vrátane neveľejnej)
siete ebktronickej komunikácie mobilnej sieti Podniku.

3.4.  V  pripade,  ak  Účastník uhradí  Podniku  zmluvnú  pokutu  na základe jej  uplatnenia  Podnikom  podľa  bodu  3.4  tejto
Zmluvy, vznikne Účastníkovi právo odstúpit` od teno Zmluvy.

3.5.Akákoľvekzmluvnápokuta,ktorúsiPodnikvočiÚčastnikoviuplatnípodľatejtoZmluvy,jesplatnánazákladefaktúry
vystavenejpodnikomdol5dniodejvystavenia.Účastníksazaväzujezaplatit'zmluvnúpokutuvyúčtovanúpodnikom

#:innen:s#äsŤn#át,e:ĺtTvzT,Inuevjn#eľiejedotknutýnárokpodnikunanáhraduškodyspôsobenejpomšením

3.6.  Účastnik sa zaväzuje,  Že v  prípade zneužívania  Služieb  posknovaných  mu zo strany  Podniku  vrátane  pripadov

aľ::Z::nni:szt?:::Ušžjľúac|:ahs;Un:ienbé##s;'eab:::ubvenzépedčjj:r:tak#Ĺnäťjénúíkm°nayi::nw{gcme.kúučpaus:};ľj=a°dtasi::ž

ŕ;vmäzn*ej,eždeot%zuot:k:a#áväs;ä#ĺúíä:í#ász,ät#auk:;%oognnú®pt;äníkáus.ahovdooprávnenýchzáujmovpodnĺk„

4.     Trvanie zmluvy ajej ukončenie

4,1.  Táto Zmluva sa uzatvára na dobu wčftú uvedenú v Tabuľke č.1 odo dňa jej účinnosti.

4.2.  Účastník má právo ukončiť túto Zmluvu pned uplynutim doby jej platnosti dohodnutej v Tabuľke č.1  tejto Zmluvy

jednostľanným úkonom aj bez uvedenia dôvodu a bez ohľadu na skutočnost', či uŽ niektorá zmluvná strana plnila
svoj záväzok z tejto Zmluvy, a to za splnenia podmienky, že uhradí v pnospech Podniku odstupné,  ktoľého výška
sa uľčí nasledovne:

odstupné=(osobitnázravananákupkoncovýchzariadeniPodniku/celkovýpočetdnitrvaniaZmluvy)xpočetdni,
ktoré zostávajú v deň uhradenia odstupného do uplynutia doby trvania tejto Zmluvy

Vtakomtopripadetátozmluvazanikákudňuuhradeniaodstupnéhopodnikuvplnejvýške.Odstupnésapovažuje
za uhradené dňom jeho pripisania v dohodnutej výške na účet Podniku.

4,3.  Podnik je oprávnený odstúpit' od tejto Zmluvy] v pripade, ak Účastník poruší túto Zmluvu niektorým zo spôsobov
uvedeným v bode 3.4 tefto Zmluvy,
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::uoždbôyväíenbeonga;#sčads,thnjíkeíeoogrbádvonb::ý:gb,ueít:ZpT:ukv#áťBj;,avst::ľpoavíedg#&,du::kosľ:žkÉya:ä
podmienok podľa tejto Zmluvy a v dohodnutom  rozsahu,  kvalite a cene, napriek tomu, Že ho Účastník na takéto

B:rausšt:#:, R%jänn°esstL#nTĽ:atuš?a°á°kroniioadTÍ:me  uplynula  lehota  na  nápravu  poskmutá  podniku  zo  strany

4.4.          a)               Úč?stník je  voči  podniku  v  omeškaní  45  dni  so  zaplatením  úhrady  za  poskytnuté

4.5.  Odstúpenje od tejto Zmluvy nadobudne účjnnost' dňom doručenia písomného oznámenja o odstúpení od Zmluvy
druhej zmluvnej strane, ak v odstúpení nebude určená iná neskoršia lehota. Odstúpením od Zmluvy sa teda táto
Zmluva neruší od samého začiatku, ale táto Zmluva zaniká ku dňu doručenia oznámenia o odstúpeni od Zmluvy
druhej zmluvnej strane, alebo k inému dňu uvedenému v odstúpeni. Odstúpením od tejto Zmluvy nie sú dotknuté

práva odstupujúcej zmluvnej strany na náhradu škody.

4'6.:8touvka°nnéč:nbíež'na}:3Sct:ieí:°h:#awa'ktbuuái:evhšoetk:n#kaas#{%'|8°psr:np::grnaém;]šíubžyjeabdp°oddánľ{:,Z«°o::ramnáyúpč°ads|Íi,#

aktivované  v  súlade  s  príslušnými  zmluvami  o  poskytovani  verejných  služieb  a  ich  dodatkami,  s  tým,  že

posknovanie Rámcových  podmienok a výhod  podľa tejto Zmluvy sa ukonči ku dňu,  v ktorom  zanikne platnost'
tejto Zmluvy.

4,7.  Skončenim  platnosti tejto Zmluvy nezaniká  platnost' jednotlivých zmlúv o  poskytovaní  verejných  služieb,  iných
zmlúv  uzatvorených  medzi  zmluvnýmj  stranami,  ktorých  predmetom  je  poskytovanie  Služieb  a  ani  platnost'
dodatkov k týmto zmluvám, pokiaľ v takejto samostatnej zmluve nie je dohodnuté inak.

5.     Spoločné a záveľečné ustanovenia

5.1    Táto Zmluva  a vzt'ahy  vzniknuté  na  základe tejto Zmluvy  sa  riadia  ustanoveniami  zákona č.  513/1991  Zb.  Obchodný
zákonnik  v  zneni  neskoršich  predpisov  a  ostatnými  všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi  právneho  poriadku
Slovenskej republiky, okrem tých práv a povinností zmluvných strán,  ktoré sú výslovne upravené v zákone č.  351/2011
Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

5.2   Prípadné spory,  vyplývajúce z realizácie obsahu tejto Zmluvy,  ktoľé sa zmluvným stranám  napriek obojstrannej snahe
nepodarí vyriešit' vzájomnou dohodou, je oprávnený riešit' prislušný súd Slovenskej republiky.

5.3   Podľa tejto Zmluvy postupujú zmluvné strany aj po ukončení jej platnosti, pokiaľ ide o vyrovnanie a vysporiadanie si

.          svojich vzájomných vzt'ahov a nárokov, kto.ré na základe tejto zml.uvy vznikli.
5.4 Ustanovenia tejto zmluvy je možné menit' iba na základe pisomnej dohody oboch zmluvných strán, a to fomou dodatku

5.5   Táto  Zmluva  sa  vyhotovuje  v dvoch  vyhotoveniach,  z  ktoúch  po  podpisaní  každá  zo  zmluvných  strán  obdrží  po jednom
vyhotovení.  Zmluva  nadobúda  platnost' a účinnost' dňom  jej  podpísania  oprávnenými  zástupcami  oboch  zmluvných  strán.
V prípade,  ak ide o povinne zverejňovanú zmluvu, nadobúda Zmluva platnost' dňom jej podpisania oprávnenými zástupcami
oboch  zmluvných  strán  a účinnosť  dňom  nasledujúcim  po  dni  doručenia  pisomného  potwdenia  o zveľejnení  tejto  Zmluvy
Účastnikom  v zmysle  §  5a  ods.11  zákona  č.  211/2000  Z.  z.  o  slobodnom  prístupe  k  infomáciám  a o  zmene  a  doplneni
niektorých zákonov (zákon o slobode infomácií) v znení neskoršich predpisov Podniku, ktoú týmto zároveň požaduje takéto

pisomné potvrdenie o zverejneni tejto Zmluvy.

5.6žv#e:i::ľĽáisnt::ns:',::'::sZ:|#doni.:uo#i.ťeiekp.#msik:nú:a:tonsí#ian::,ew;:osda#cghe:;aen%m,e,:ä;:á.|::#te,:,:

Zmluvy oboznámil.

i-:-:_:::±ž=======_=:==_=i-±Éäň
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