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Zmluva o poskytovaní verejných služieb 

uzavretá podla zákona č. 35112011 Z.z. o elektronických komunikáciách medzi podnikom Slovak Telekom, a. s., Karadžioova 10, 825 13 Bratislava. tCO: 35 763 469. IC DPH: 
SK2020273893, zapisaným v obchodnom registri vedenom pli Okresnom súde Bratislava l, oddiel: Sa, vložka čl&lo: 2081/B (dalej len .Podnik") a úeastnlkom (dalej len "zmluva"). 
Informácie o zmluve 

Slu!ba: Maglo tnte'!!-t Kód úeastnlka: 1000055600 

• úeastnlk 181 právnická osoba O fyzická osoba - podnlkatef 
Priezvisko (Obchodná meno) l Meno l Titul: Mesto Zlaté Moravce 

Rodná čisto ( IČO): 00306676 

Ulica: l. mája 

Obec: Zlaté Moravce 

Telefón/Mobil: 

Dátum narodenia •: O žena 

• Statutámy orgán l Zákonnj" úSWP" l s plnomocnená osoba 

Priezvisko l Meno l Titul: Ledn>lr Peter Ing. 
CSc. 

Kód Adredta: 

O fyzická osoba - nepodnlkater 

IČDPH: 

SC.plsné č.lslo: 940 

PSČ: 953 Ol 

E-mail: 

OMut 

Telefón/Mobil: 

Čisto Zmluvy: 

Státna prislulnosť: 
č. OP alebo Pasu: 

Orientačná čisto: 

Byt č.J poschodie: 

Poznámka: 

č.OP alebo Pasu: 

/2 

Ulica: Bernolákova 

Priezvisko l Meno l Titul: Led mir Peter Ing., 
CSc. 

Súpisná čisto: 495 Orient.tč.né č.lslo: /3 Obec l PSČ: Zlaté Moravce / 953 Ol 

Telefón/Mobil: Č.OP alebo Pasu: 

Ulica: Bernolákova Súpisné č.lslo: 495 Orientač.ná č.lslo: /3 Obec l PSČ: Zlaté Moravce / 953 Ol 
'l__na základ~~utéhO údaju o dátume narodenia m6~ sprac(Jvaný aj vek Úč.astnlka 

• Adre .. t -adresa zasielania plsomných listin (vyplňuje sa len v prlpade, ak je Iné ako adresa účastnika, resp. úč.astnlk využi va P .O.BOX) 
Priezvisko (Obchodná meno) l Meno l Titul: Mesto Zlaté Moravce 

IČO: 00306676 IČ DPH: N6klad. stredisko: 

Ulica: l . mája 

Obec: Zlaté Moravce 

Telefón/Mobil: 

Súpisná č.lslo : 2 

PSČ: 953 Ol 

E-mail: 

Orientač.ná č.lslo: 

P.O.BOX: 

Poznámka: 

• Adresa umiestnenia koncovéhO bodu siete služby zriaďovanej na základe tejto Zmluvy (vyplňuje sa len v prfpade. ak je Iná ako adresa trvalého pobytu/sidi a účastnlka) 

Ulica: Nám. A. Hlinku Súpisné č.lslo: t Orientačné člslo : l 

Obec: Zlaté Moravce PSČ: 953 Ol Byt č.J poschodie: l 

Kontaktná osoba pre zriadenie slutby: Marek Horvát Bc. 

• Adresa doručenia koncového zariaden ia (KZ) 

Ulica: l. mája 

Obec: Zlaté Moravce 

Č.OP alebo Pasu: 

Súplsntl č.ls lo: 2 

PSČ: 953 Ot 

KZ prevezme osoba: Marek Hotvát Bc. č. OP alebo pasu: 

• Póvodný účastnlk (vyplňuje sa len v prípade ak Ide o zriadenie po úmrtl účastnlka) 

Priezvisko: Meno: 

Ulica: Súpisné č.lslo: 

Predmetom tejto Zmluvy sú nasledovné záväzky zmluvnýCh strán: 

Telefón/Mobil: 

Orientač.né čisto: 

Byt č.., poschodie, miestnosť: 

Telefón/mobil: 

Rodné č.lslo : 

Oriant.tt:né čisto: 

a) závAzok Podniku zriadif pripojenie k sieti Podniku v rozsahu podmienok !peaflkovanýeh v č.astl Zmluve, ak je zriadenie teChnicky uskutoč.nltefné v dohodnutom mieste umiestnenia 
koncovéhO bodu siete, a to v lehote 30 dní odo dlla uzavretia tejto Zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú na predl!enl tejto lehoty (dohoda o predlženf tejto lehOty nemusi byt 
plsomná). Ak takéto zriadenie nie je teChnicky uskutoč.n~erné. táto Zmluva zaniká dllom doručenia oznámenia Podniku o tejto skutočnosti Úč.astnlkOVl . 

b) v prtpade, ak sa zmluvné strany v tejto Zmluve alebo v osobitnom dokumente uzavretom v súvislosti s touto Zmluvou dohodli na poskytnut! koncovéhO zariadenia (ďalej len .KZ") 
Účastnikov! do jeho utlvanla vo fotme predaja, nájmu alebo bezplatného utivanla, Podnik je povinný poskytnot' Úč.astnlkovi ptistu!né KZ :z.a dohodnutýCh podmienok. Ak dójde 
k zániku tejto Zmluvy z dóvodu nemožnosti zriadenia pripojenia k sieti v zmysle písm. a), dójde zárove/l aj k zániku dohody zmluvných strán týkajúcej sa poskytnutia KZ Účastnikov! a 
Úč.astnlk je z tohto dóvodu povinný bezodkladne vrátif Podniku KZ, ak do!lo k jehO prevzatiu. 

c) záväzok Podmku poskytovať Účastníkovi služby v rozsahu podmienok dojednanýCh v Zmluve, a to odo dlla nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, ak nie je v Cenniku alebo 
OsobitnýCh podmienkaCh dohodnuté Inak. Ak je viek podmienkou poskytovania prislu!nej služby zriadenie pripojenia k sieti Podniku podra plsm. a) alebo odovzdanie KZ podla plsm. 
b) alebo obidve tieto podmienky. závAzok Podniku poskytovaf ptislu!nú službu vznikne at s účinnosrou ku dl'lu splnenia danej podmienky podla plsm. a) alebo b) alebo splnenia 
obidvoCh o/ChtO podmienok, ak nie je v Cennlku alebo OsobitnýCh podmienkach dohodnuté inak. 

d} závAzok Učastnlka platíf riadne a včas cenu za zriadenie a poutlvanle pripojenia k sletf Podniku a za služby poskytované na základe tejto Zmluvy a dodrtiavat' ostatné svoje 
povinnosti v súlade s touto Zmluvou, vrátane jej súč.astl, ktoré tvoria Vleobecné podmienky pre poskytovanie verejnýCh slutleb prostrednlctvom pevnej siete spoloč.nostl Slovak 
Telekom. a .s. (dalej len .Vleobecné podmienky"), Osobitné podmienky pre poskytovanie slutleb internetovéhO prístupu tvoriace priiOhu Vleobecnýeh podmienok, pripadne dal!le 
osobitné podmienky vydané Podnikom a upravuj(lce podmienky pre poskytovanie slutleb poskytovanýCh na základe tejto Zmluvy (dalej Ian .Osobitné podmienky"} a aktuálne platný 
Cennlk e ~ovanie služieb Podniku (dalej len .cennlk"). 

r • Táto Zmluva sa uzatvára na dobu O neurčitú O určitú (max. 6 mesiacov odo dila zriadenia slutby) od: do: 

• ZCičtovacie obdobie a frekvencia faktllrácle 
Zúčtovacie obdobie je jednomesačné. Trvanie zúč.tovacleho obdobia je od prvého do posledného dňa kalendAmeho mesiaca. Pripadnú zmenu trvania zúčlovaclehO obdobia 
Podnik oznámi Úč.astnlkovl najmenej jeden mesiac vopred. 

181 frekvencia fakturácie jednomesačni O frekvencia fakturácie dvojmesač.ni (je možné Iba pre účastnfka fyzickú osobu a nie je možné pli elektronickej forme faktúry) 
SI!!!!OOsf f!_ktúry .e!! ~esačnej frekvencii fakturácie: O jednorazovo za celé dvoLme~ obdobie O 2 platby - mesačné čiastl(y 

• ~ fakWrácle 
181 Elektronlcki faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprlstupnená na int.ametovej stránke Podniku • O Paplarovi faktúra zasielané poMou 

181 Požadujem doručovanie EF PDF do e-mailu•• O Požadujem zasielanie odpisu EF PDF poätou••• Heslo k EF PDF(web): O Klient ID O Login. 

··e-mail pre doručovanie EF PDF: bollova<l!lzlaternoravce.eu E-mail pre notifikácie EF PDF: 
• Úč.astnik podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje/udeluje súhlas na poskytovanie faktúry v elektronickej fonne podla platnýCh VšeobecnýCh podmienok a Cennlka a zároveň súhlas s 
poskytovaním Elektronickej faktúry sprtstupnenlm na Internetovej stránke Podniku. • • Úč.astnlk berie na vedomie, že Elekt~ická faktúra bude s jeho súhlasom doručovaná ako prlloha e
mailovej správy vo formáte PDF a jej otvorenie nebude Chránené heslom proti neoprávnenému pristupu k údajom. Uč.astnik podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje. te sl je vedomý 
zodpovednosti za oChranu údajov na elektronickej faktúre zasielanej na nim urč.enú e-mailovú adresu pred prlstupom tretieh osôb. Podnik nezodpovedá za !kody spôsobené účastnikov! 
pristupom neoprávnenýeh osOb k údajom na elektronickej faktúre vo formáte PDF . ... Odpis EF PDF bude Sjl<lplatnený v zmysle Cennlka. 

~.bnin lnt .. ml'l 7P O l lll\::>0 l::> x. dr:m::~ 1 7 d. 



• Klient IO (Zákaznlcky Identifikátor) 
SpOsob doručenia: O prevzatý osobne O pottou O nesúhlaslm s aktlvovanlm Klient IO Ci!l e-mailom: bollova@zlatemoravce.eu 
Uzavretím tejto Zmluvy bude, po súhlase, učastnlkovl pridelený Zákaznlcky identifikátor Klient ID, ktorého použlvanie sa riadi aktuálne platnými Vteobecnými podmienkami. Zmluvné strany 
sa zaväzujú tieto podmienky dodržiaval'. Pridelenie Klient ID je pre účastnlka bezplatné. Účastnikov! mOže byt' pridelený len jeden Klient ID. Účastnlk podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že 
bude viazaný vtetkýml úkonmi vykonanými vo vzťahu k Podniku prostredníctvom Klient IO. V prfpade vyznačenia prevzatia Klienta ID osobne na predajnom mieste Podmku Účastnlk 
podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje osobné prevzatie udajov Klienta ID. Ak Účastnlk požaduje doručenie Klient IO na nim uvedenu e-mailovu adresu, berie na vedomie svoju zodpovednosr 
za prfpadné zneužitie Udajov Klient ID neoprávnenou osobou. Účastník suhlasl. te udaje Klient ID mu budu poslané v neiifrovanej e-mailovej správe a jeho otvorenie nebude chránené 
heslom proti pri stupu. neoprávnenej osoby k doručeným Udajom. Ak Účastnfk požaduje doručenie Klient ID poAtou, Podnik sa zavllzu)e prfdelif a do 14 pracovných dni odo dňa uzavretia 
tejto Zmluvy doručlf Učastnlkovl do vlastných rúk Udaje Klient IO v zabezpečenej obálke. Podnik nezodpovedá za škody spôsobené Učastnlkovl pristupom neoprávnených osOb k ildajom 
Klient ID alebo zneužltim udajov Klienta tO neoprávnenými osobami prf objednávanl, zmene alebo využívani služieb Podmku prostrednldvom Klient ID. Na zriadenie a vyutlvanle 
ktorejkorvek zo služieb Podniku objednaných alebo zmenených prostredníctvom Klient ID sa vzrahujú ustanovenia prislušnej zmluvy uzavretej medzi Podnikom a Účastnlkom týkajúcej sa 
danej služby. 

O zriadenie na existujúcej TP1 (uvedie telefónne čislo a volaci program, ktorý je na TP 1 poskytovaný) : 
Zriadenie služby 
Vysokorýchlostný 
Internet 

O zriadenie na existujúcom prístupe ISDN BRA (uvedie hlavné MSN čislo a volacl program, ktorý je na ISDN BRA poskytovaný)· 

na existujúcej TP1 
alebo ISDN BRA 

0 Zriadenie migráciou zo služby DSL prfstup Telefónne ~íslo linky, na ktorej je zri.adená služba OSL pri stup .. 
(vyplňa sa tba v pripade. te Ide o znadenie migráciou z eXJstujucej služby DSL) 

O nové zriadenie bez zriaďovacieho poplatku - •pOv. úč. zomrel: 
O nová kampat'i (!lkcia) O cenové podmienky podra Atandardných cien Cennlka 

Progntm služby Maglo Internet 

O Turbo 1 O Turbo 1-612 kb/s O Turbo Basic O Turbo 2 O Turbo 2-612 kb/s O Turbo 2 Mini O Turbo 3 O Turbo 4 
O Turbo 1 Solo O Turbo 1 Solo- 512 kb/s O Turbo Basic Solo O Turbo 2 Solo O Turbo 2 Solo- 512 kb/s O Turbo 2 Mini Solo O Turbo 3 Solo 181 Turbo 4 Solo 

• Doba viazanosti 
Doba viazanosti začína plynúr odo dňa začatia poskytovania Služby, ak nie je v Cennlku alebo prfslu§nom Cenovom výmere uvedené inak. V prlpade porušenia záväzku Účastnlka 
nepretrtlte využlvar služby na základe tejto Zmluvy počas dohodnutej doby viazanosti sa Účastnlk zavazuje uhradif Podniku zmluvnú pokutu pre prlstu§nú službu a dobu viazanosti vo 
výške podra podmienok zverejnených Podnikom v Cennlku alebo podra podmienok v prlslutnom Cenovom výmere, ak sú Účastnikovi poskytované služby na základe tejto Zmluvy za 
zvýhodnených podmienok podra prlslu!nej akcie. 

O bez viazanosti 

• Typ lnttal*cle služby 
181 SamoinA!alácla 2 

O 12 mesiacov 

notifikácia- informácia o zriadeni služby VRI: • 

Ci!l 24 mesiacov O Iná mesiacov 

O Roztlrená inttalácia (technik) 

O SMS na mob. čislo 

• Modem OSUprtslutenstvo • 
O aOSL Ethernet modem 7 0 TP-Link Tl-WN321G O bez modemu 

Kontaktná osoba: 

O E-mail na adresu • 

0 DSL WiFi reuter Ci!l Vigor 2700 VGST 0 Vigor 2700 VGST + Mini Swttch 

O Vigor2820 

OPowerline 

SpOsob preberania koncového zariadenia: O doručenie kuriérom s platbou na faktúru Ci!l doručenie kuriérom na dobierku (platba kuriérovi) 

• AKCIA 

O Biznis Wifi reuter 

Podnik sa zaväzuje poskytovar služby Účastnikov! za zvýhodnených podmienok podra typu akcie vyznačenej v tejto časti, za podmienok zverejnených Podnikom pre poskytovanie daneJ 
akcie v orisluwm Cenovom Wmere. ktoi'V tvori súčasf tetto Zmluvv. 

181 Maglo Internet- Leto 2012 (CV 37551/2012) 

O Maglo Internet- prolongécle- Leto 2012 (CV 37553/2012) 

O Maglo lnternet-12 mes.- Leto (CV 3755412012) 

O Maglo Internet z Ml (CV 37884/2012) 

O Maglo Internet MinU Mini Solo (37883/2012) 

O Turbo2 

O Turbo 2 Mini 

O Turbo3 O Turbo 2 Solo O Turbo 3 Solo 

O Turbo 2 Mini Solo 

• AKCIA- Ponuka zariadeni za zvýhodnené ceny (CV 39780/2012) k lntarnetovým programom z Letnej akcie 2012 podfa CV 37551/2012 alebo CV 3755312012 pre nových 
a znovuzavlzujúclch sa účutnlkov 

Podnik sa zaväzuje poskytovať služby Účastnikov! za zvýhodnených podmienok podra typu akcte vyznačenej v tejto časti, za podmienok zverejnených Podnikom pre poskytovanie danej 
akcie v príslu!nom Cenovom výmere, ktorý tvori súčasr tejto Zmluvy. 

0 Notebook MINI O Notebook Standard O Biznis Notebook 

• Tablet za 1€. Leto 2012 plati pre nových účaatnlkov služby Internet, ktor1 sa zavlatu podfa podmienok n!Hie uvedeného CV 

Ponuka koncových zariadeni (PC) k progntmom v kampani Tablet za 1€ - leto 2012 (CV 39762/2012) 
O Tablet ZTE Light Tab 2 O Tablet Huawel Medlapad O Tablet Samsung Galaxy Tab 10.1 O Notebook Standard - Asus X63U 
O OSL Wlfl reuter 

O Ponuka progntmov ku kampani Tablet za 1€ . Leto 2012 (CV 3976212012) 
O Turbo 2 Mini O Turbo 2 O Turbo 3 O Turbo 2 Mini Solo O Turbo 2 Solo O Turbo 3 Solo 

• Doplnkové alužby 

181 Maglo Internet Security (povinné zriadenie k programom Magic internet, cena služby je prvé 3 mesiace zahrnutá v cene služby Maglo Internet) 
Niž!le uvedené doplnkové služby sl účastník objednáva na základe výslovnej žtadosti, nie sú mu poskytované automaticky ako súčasf zvoleného programu služby Magic Internet. 

O Maglo Internet Security s 24-mesačnou viazanosťou 
e-mail pre doručenie aktivačného kódu Magio internet Security: 
O Neobmedzený prenos dát počas vlkendov a sviatkov k programom Magic Internet Turbo 1/Turbo 1 Solo 
O Zvýtenle rýchlosti upstreamu na 612 kb/s O Pevná lP adresľ počet lP adries 
O Zvýlenle rýchlosti downstreamu na 6 144 kb/s pri progntme Turbo 3, resp. Turbo 3 Solo 
O WEB Basic 

Služby elektronickej poity' 

0 MAIL Start 

Preferovaný e-mail 

@zoznam.sk Logln Heslo' 

@zoznam.sk Loglo Heslo 1 

@zmail.sk Logln Heslo ' 

@zmail.sk Logln Heslo 1 

Podnik sa zaväzuje sprostredkovať vytvorenie vyUie uvedenej bezplatnej e-mailovej schránky na www.zoznam.sk. pričom používanie tefto služby sa riadi Podmienkami používania služby 
webmail spoločnosti Zoznam, s.r.o. 
Podpora produktu Mail Start sa poskytuje od pondelka do piatku medzi 9 :00 a 17:00 hod na bezplatnom telefónnom čísle 0800 171 292 prevádzkovanom spoločnosťou Zoznam, 
s.r.o. Za túto linku zod_povedá spoločnosr Zoznam, s. r. o. a mOže jej telefónne čfslo, ako aj pracovnú dobu kedykorvek aj bez akéhokofllek oznámenia zmeni!. 



0 MAIL Kiulk 

Nézvy Mail Boxov" 

Cislo služby 

2 

3 

NAzov Mail Boxu Mali Alias '0 

~mail.telekom.sk ® sk 

~ma1l.telekom.sk ® sk 

~mail.telekom .sk ® Sk 

O MAJL A dvance 
O Mailový kOl O Antlvlrus MAIL Basket 

O Mailový s-erver 

O Progl'llm 1lutby Fi rma online 

O Firma online 5 

Log in: Heslo 12: 

O Firma onllne1 0 

Log in Heslo' 

O Antlvlrus MAIL Relay 

O Firma online 25 

Odkazová schránka" 

O Odkazové schránka 
tel. číslo 
O Odkazové schránka 
tel. číslo 
O Odkazové schránka 
tel číslo 

pre doménu: 

kanál: O 1 hodina l O ETRN 

O Firma o nline 50 

Disk EXTRA 

0 D1skEXTRA 

0 Disk EXTRA 

0 D1skEXTRA 

Pevné lP adresa: 

Doména d ruhej úrovne (povinný údaJ): 
Ak je registrátorom domény Podnik, smerovanie na primárny a sekundárny &-mailový server pros1rednlctvom MX záznamov 
požadovanej domény poskytuje Podnik. Ak Ide o doménu. ktorej správu neposkytuje Podnik, za zabezpečenie správneho 
smerovania jeJ MX záznamov zodpovedá Účastnlk Služba sa neposkytuje na dom6ne tretej a !t:vrtej úrovne 

O Iné do plnkové slulby: (prosím vypísaf podmienky dop. služby) 

' Vo vlastnom záujme sl po Viedeni služby zmeňte póhlasovacle heslo • Samoínltaláda sa vzfahuje na VRI a VRI Solo v programoch; Turbo 1, Turbo 2 Mmi,Turbo 2,Turbo 3 ,Turbo 1 Solo, 
Turbo 2 Mini Solo, Turbo 2 Solo a Turbo 3 Solo. 3 Znadenle schránok elektronickej polly s doménou tretej alebo !t:vrtej úrovne je podmienené objednaním služieb Registrácia. resp 
Prereglstrácla domény druhej úrovne a slulby DNS Standard alebo DNS Advance • Službu pevné lP adresa nie Je možné Viadif k programu Mini Klasik • Plati do vypredania zásob • 
Služba Vysokorýchlostný internet Viadená samomštaláclou sa spoplatl\uJe od dátumu prvého použitia služby, najneskôr však 5 kalendárny del\ od Viadenía služby zo strany Podniku. o čom 
mé účastník možnost byf lnfonnovaný prostrednfctvom notifikácie 1 Podla aktuálnej ponuky Podniku 1 Uvedl.e e-mailovú adresu. na ktorú bude zaslané pnhlasovacle meno a heslo pre 
aktlváclu služby. ' Pri Viadovani služby Odkazové schránka, Disk EXTRA je potrebne vyplnil' názov schránky, pn ktorej majú byf tíeto služby aktiVOVané '0 Vytvorenie uveden6ho mali aliasu 
nie je garantované, prosim. overte si jej Viadenle prostredníctvom webmailovej apl1kécle httos://mall.telekom.sk Nas1avenía/Aiiasy. Vytváraf aliasy si mMete tiež sami cez pokltku ,Pndaf 
novú altematlvnu adresu" "Zadajte telefónne číslo. z ktor6ho budú presmerované volama do Odkazovej schránky. 12 Vo vlastnom záujme si po Viedeni služby zmel\te póhlasovacie heslo 
prostrednlctvom delegovanej adminlstrácle na httDS:tl!irma-online sk/da 

• Slulba bem~ doporučené Iným IJčastnikom 

Meno a priezvisko eXIstujúceho účastníka. Kód adresáta. 

• Ostatn6 ustanovenia 
Účastnlk čestne vyhlasuje, že je vlastnlkom nehnutelnostl, na ktorej mé byf podla tejto Zmluvy vybudované prlpojné telekomunikačné vedenie a umiestnený koncový bod siete služby, 
alebo že mä k predmetnej nehnuternostl užívac1e právo z nájomného alebo iného právneho vztahu Účastnlk, ktorý mä k nehnuternostl užlvacle právo z nájomného alebo Iného právneho 
vztahu zároveň čestne vyhlasuje, te Informoval vlas1nlka o vybudovani prlpojného telekomunikačného vedenia umiestneni koncového bodu siete služby a jeho dOsledkoch v plnom 
rozsahu a mä k tomu od vlastnlka výslovny súhlas. Ak Účastnlk uviedol v tomto vyhláseni nepravdivé alebo neúplné Informácie alebo na základe výzvy Podniku nepredložl vyhlásenie 
vlastnlka nehnuterností a v súvislosti s tým vznikne Podniku §koda alebo dodatočne náklady, Účastnlk sa zaväzuje Podniku túto Akodu alebo dodatočne néklady uhradiť. Vo vztahu k 
predmetnej nehnutelnostl vystupuje účastnfk ako: 
O vlastnlk O nájomca O Iné nehnutelností. 

Zäbezpeka Účastnlk sa zavlzuje poskytnUt' Podniku zábezpeku zaplatením finančnej čiastky vo výške E. za účelom zabezpečenia a prípadnej úhrady pohladávok Podniku večl 
Účastnikov! Účastnlk sa zavlzuje uhradif zábezpeku do !lestlch pracovných dni odo dlla uzatvorenia zmluvy, inak zmluva uplynutlm tejto lehoty zanikne Ustanovenie predchádzajúcej vety 
sa neuplatnl poklar mé byf zmluva uzatvorenil na základe Účastníkom predloženej telefonickeJ alebo elektronickej objednávky V pripade, ak Účastnlk prejavi záujem uzatvonf zmluvu 
predlotim telefonickej alebo elektronickej o bjednávky, lehota na úhradu zábezpeky je desaf pracovných dni odo dl\a reallzäc:ie telefonickej a lebo elektronickeJ objednávky služby 
Účastnlkom V pripade, ak Účastnlk v tej!o lehote neuhrad! zábezpeku a súčasne nedoruči Podniku nim podpísané zmluvné dokumenty mä sa zato, te Účastnlk odm1etol návrh Podniku 
uzatvorif zmluvu V pripade. ak Účastnfk v tejto lehote zmluvu uzatvonl avšak nebola doručen& spät Podn1ku alebo nebola v tejto lehote uhradené zábezpeka mé sa za to, že takáto zmluva 
zanikla uptynutlm desiateho pracovného dfia odo dl\a predloženia tel. ale'?O elektronickej objednávky V pripade zán1ku zmluvy z dOvodu, že zábezpeka nebola uhradené nadne a včas 
a/alebo nebolí nadne a včas dOI\JČené zmluvné dokumentY Podnik~ nemá Učastnlk ani poskYtovater nárok na náhradu škody spôsobene( neuzatvorenlm alebo zánikom terto zmluvy 
Vyhlbenle ú eaatnlka alebo jeho zbtupcu: Vyhlasujem, že som sa oboznámil s obsahom tejto Zmluvy, ako aj so Vleobecným1 podmienkami, Osobitnými podmienkami a Cennlkom, 
ktoré sa ako neodde1Hef'n6 súčasti tejto Zmluvy zavlzu)8m dodrtJavar Svojím podpisom polv1dzujem (i) prevzatie V!eobecných podmienok, Osobitnych podmienok, Cenníka a Cenoveho 
výmeru podla prislulnej akcie, (li} te sl zévázne objednávam v tejto Zmluve Apeciflkované Služby, (Ili) že sa zaväzujem riadne a včas plnif vletky pov1nnosti vyplývajÚce z tejto Zmluvy. 
dodatkov k Zmluve, Vleobecných podmienok, Osobitných podmienok, Cennlka, naJma riadne a včas platil' cenu za Viaden1e a poskytovanie Služby Vyhlasujem, te som bol oboznámený 
PodOlkom. te aktuálne lnfonnécle o platných cenách za Služby je možne získaf v aktuálnom Cennlku dostupnom na www telekom sk alebo inej Internetovej stránke Podn~ku, ktorá JU 
v budúcnosti nahradi a na predajných miestach Podniku. 
Túto Zmluvu je možné menif niektorým zo spôsobov dojednaných v lejto Zmluve, Cennlku, Vleobecnych podmienkach alebo Osobitných podmienkach 
Táto Zmluva nadobúda platnost a účinnosť dl\om jej podpísania zmluvnými stranami 

V pripade ak účastnlk vypovie alebo odstúpi od tejto Zmluvy predo dl\om technického Viadenia služby alebo svojim konanim alebo nečinnostou zmart Viadeníe zmluvne dohodnuteJ 
služby zaväzuje sa zaplatif Podniku náklady vzniknuté v súvislosti so znadenlm služby vo výAke 1 OO E (DPH sa neuplatňuje) . 

Zmluvné strany sa dohodli, te v pripade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkolllek z konečných <:len služieb Podniku upravif tak, že k základu dane (cene 
bez DPH) uplatni sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku dal\ovej povinnosti PodnikU. 

Spl'llcúvanle osobných údajov : Podnik bude poutivaf údaje o Účastnikov! za podmienok uvedených vo Vleobecných podmienkach a v prísluAných právnych predpisoch. Rozsah, účal 
a podmienky spracúvania údajov o Účastnikov! sú bllt!íe !pecífikované vo Vleobecných podmienkach ( článok Zhromažďovanie a poutlvanle lnformäcll o Účastnlkoch). V prlpadoch, kde 
mMe účastnlk zamadzlf. aby sa jeho údaje použlvall na určité účely, Účastnlk mOže kedykol'llek Podniku oznámit, že sl neželá takéto použlvanle jeho údajov. Ak je podmienkou 
spracúvania údajov úeastnlka udelenie súhlasu, mOže Účastnik takýto súhlas kedykol'llek odvolaf, v prlpade, te ho udeli. Účastnlk mOže Podniku kadykofllek potiadar o informáCiu. ako 
sa jeho údaje používajú. Viac lnforrnécii o poutlvanl údajov možno näjst na www telekom. sk alebo Internetovej stránke Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradi 

Poklal je táto Zmluva uzatvorené madzi Podnikom a Účastnlkom, ktorého je možné povežovaf za spotrebitela podla zákona č. 10812000 Z z. o ochrane spotrebítela pri podomovom predaJI 
a zásielkovom predaji (dalej len .ZOOS") a pokia! bola táto Zmluva uzatvorené spôsobom uvedeným v §5 ZoOS, je Účastnlk oprávnený písomne odstúpil' od te.ítO Zmluvy v lehote 7 
pracovných dni odo dl\a 

a) uzavretia tejto Zmluvy, ak je jej predmetom výlučne poskytovanie Služby (t.j súčasne s touto Zmluvou nebola uzatvorené aj zmluva o nájme KZ), 
b) prevzatla KZ. poskytnutého do užívania Účastníkovi. pokia! spoločne a súčasne s uzaV1ellm tejto Zmluvy uzatvoril Účastník zmluvu o nájme KZ. Za súčasné uzatvorenie 

zmluvy o néjrne KZ sa považuje aj pripad, ked sú us1anove01a upravujÚce né)OI11 (užlvan1e) KZ obsahom tejto Zmluvy 
Odstúpenie od Zmluvy podla predchädzajúceho odseku musi bv:f vo vyl& ie uvedenej lehote odoslané na adresu Podniku. 
Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zru!uje od počiatku, pričom Učastnlk je povinný na vlastné náklady, najneskôr v lehote 10 dni odo dl\a zániku Zmluvy vrttrt' ~odmku akékol'vek hnutelné 
vecl, ktorä mu boli odovzdané v súvislos11 s plnenlm tejto Zmluvy Podmk je pov1nný najneskôr v lehote 15 dni odo dl\a doručenia odstúpenia od Zmluvy vrátli' Učastnlkov1 v~ finančné 
ako aj vecné plnenia, ktoré od neho obdržal v súvislostí s plnenlm tejto Zmluvy (daleJ len ,Finančné plneme") 
Ak bola v čase odo dl\a uzatvorenia Zmluvy do času odstúpenia od nej zo strany Učastnlka v lehote 7 pracovných dní odo dl\a uvedeného v písm a) alebo b) tejto časti Zmluvy, Služba 
znadené, mä Podmk n6rok na úhradu sumy zodpovedajúcej cene za prislulný typ Viadenía Služby uvedenej v Cenníku, ktorá preds1avuje hodnotu pel\a!neJ náhrady poskytnutej podla 
§458 Občianskeho zákonnlka za znademe Služby (daleJ len .Pel\ažné náhrada za znadeníe SlužbY") • 
Zmluvné strany sa ďalej dohodli. te pok~al sú splnené podmienky na vzéjOITiný zápočet pohladävok je možné započltaf pohladávku Učastnlka na F1nančné plnenie protJ pohradávke 
Podniku na Pel\ažnú náhradu za zriadenie Služby 
Us1anovenla lejto časti Zmluvy nestrácajú platnost ani po zániku Zmluvy z dOvodu včasného odstúpema zo strany Účastníka 

• Prflohy 

O Osvedčená plné moc 

O Prlloha Hromadné Viadenle 

O Osvedčené kOpla výpisu z obchodného registra 

1811né osvedčenie o zvoleni za primälora mesta 

O Osvedčené kOpla výpisu zo tlvnostenského registra 
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Miesto: 

D6tum: 

'( 

podpis (a pečiatka) Účastnlka 

Zlaté Moravce 

01 .06.2012 

(resp. splnomocnenej osoby alebo !tatutárnaho orgánu) 

UDELENIE SUHLASU: 

Mleato: Zlaté Moravce 

o•tum akcepdicle nAvrhu: 01 .062012 
Meno pracovnika: Jana Paullková 

podpis a pečietka Podniku/zástupcu Podniku 

Kód predajcu: 

D6tum prevzatia nhrhu: 

Meno predajcu: 

Tel . člslo: 

TS042 
01 .06.2012 

Ing. Juraj Milder • BYRON 

0903 755 191 

1;~ 
podpis a pečiatka predajciJ/zástupcu POdniku 

Ja, Účastnlk, týmto aCihlaalm, aby spoločnost Slovak Telekom, a. s., so sldlom Karadfičova 10, 825 13 Bratislava (dalej .spoločnost Slovak Telekom") 
(l) O ÁNO 181 NIE použlvala moje údaje na marketingové účely (napr. na vypracovanie marketingových ponúk spoločnosti Slovak Telekom alebo Iných osOb). Tento 

súhlas sa vzťahuje na údaje zlskané zo v~etkých zmluvných vzťahov medzi mnou a spoločnosťou Slovak Telekom v zmysle v~eobecných podmienok vydaných spoločnosťou Slovak 
Telekom pre prislu~úlé službu/y (elánok , Spracúvanie na market ingové účely"), tzn. aj na údaje, ktoré o Účastnikov! spoločnost Slovak Telekom ziska zo zmlúv, ktoré budú uzavreté 
at v budúcnosti, ako aj zo zmlúv uzavretých v minulosti , a zahfňa identifikačné, kontaktné, prevádzkové a Iné údaje, ktoré spoločnost Slovak Telekom ziska v súvislostl s posky1ovanlm 
slutieb (napr. doba trvania zmlúv, druh programu služieb, aktivované služby, objem prevádzky, mnou volané telefónna čl sla). s výnimkou mOjho rodného čísla , čisla Identifikačného 
dokladu alebo Iného dokladu totofnostl, §tátnej prisluAnostla výäke mojich neuhradených záväzkov. Tento súhlas sa vzťahuje aj na údaj o dátume mOjho narodenia a na údaj o mojom 
pohlavl (muž/žena) uvedené vyUie v taburke; Slovak Telekom mOže na základe posky1nutého dátumu narodenia spracúvať na marketingové úče ly aj údaj o mojom veku. Zérove~ 
súhlasim, aby ma Slovak Telekom kontaktoval pra účely priameho marketingu produktov a služieb Slovak Telekomu a iných osOb najma prostrednictvom volania, automatických 
volacich systémov, zasielania elektronickej po!ty vrátane SMS a MMS. Súhlas podra tohto bodu trvá do uplynutia 1 roka po zániku v!etkých zmluvných vzťahov medzi mnou 
a spoločnosťou Slovak Telekom. 

(ii) O ÁNO 181 NIE poskytla údaje o mne v rozsahu uvedenom v bode (l) spoločnost] Zoznam, s.r.o., Zoznam Mobile, s. r. o., PosAm. spol. s r. o., a d al§lm dcérskym 
spoločnostiam spoločnost] Slovak Telekom. Tieto osoby mOžu používať posky1nuté údaje na marketingové účely uvedené v bode (l) (tzn. aj na vypracovanie marketingových ponúk a 
kontaktovanie volanlm alebo elektrOnickou ~ou), a to po dobu 1 roka potom, čo Im budú posky1nuté. POdmienky posky1nutia údajov sú uvedené aj vo v!eobecných podmienkach 
vydaných spoločnosťou Slovak Telekom pra prislu!núlé službu/y (e!anok Posky1ovanle údajov). 

Spoločnost Slovak Telekom mOže použivar moje údaje na marketingové účely za podmienok uvedených vo v!eobecných podmienkach vydaných spoločnosťou Slovak Telekom pre 
prislu!núlé slutbu/y, v prislu!ných právnych predpisoch a v súlade s mojimi súhlasmi, ak sú podmienkou spracúvania. Beriem na vedomie, že posky1nutle údajov a súhlasov podra bodov (i) 
a/alebo (il) vyUie na ich spracúvanie na marketingové účely je dobrovorné. neto súhlasy mOžem kedykol'vek odvolať prejavom vOle doručeným spoločnosti Slovak Telekom. 
Beriem na vedomie, že mO.žem spoločnost Slovak Telekom požladat o lnforméclu, ako sa moje údaje použivajú. Detailné vymedzenie práv obsahuje § 20 zákona o ochrane osobných 
údajov a sú bllllle !peclflkované aj vo v!eobecných podmienkach vydaných spoločnosťou Slovak Telekom pre prislu! núlé službu/y (elánok Poučenie o právach dotknutej osoby). 
ODVOLANIE SÚHLASU/ODMIETNUTIE POUŽIVANIA ÚDAJOV: 
1) Ži adam o vyčlenenie z datlbby na zasielanie reklamných lnformicil:-
O SMS O e-mailom O Po!tou O Telefonicky O AVS (automatický volaci systém) 
2) Ži adam: "") 
O aby ml spoločnost Slovak Telekom nezasielala reklamné ponuky a informácie týkajúce sa produktov a služieb tretieh strán 1 
Vyhlasujem, že vyUie uvedené súhlasy zodpoveda jú mojej slobod naj a vá.žnej vOli. 
-označením prislu§ného políčka Účastník Vyjadruje že sl neželá bvf kontaktovaný daným kamilom alebo kvOII daným oonukám. 

Miesto: Zlaté Moravce 

Ditu~m· 01 .06.2012 

< ~~-eJ2--
podpis a pečiatka) účastnlka 
(resp. splnomocnenej osoby alebo !tatutámeho orgánu) 


