
Dodatok k Zmluve o poskytovanĺ veľejných služieb

uzavretý podľa zákona č,  351/2011  Z.z. o elektronických komunikáciách medzi Podnikom a Učastnikom (ďalej len wDodatok").

Kód objednávky:
Kód  účastníka:
Kód adresáta:

Kód  tlačiva:

1-52065243516
1010581300

1010581301

812

PODNIK

Obchodné meno- Slovak Telekom  a.s.

SidZ / adresa.
'Bajkalská28817 62 Br

atislava0       ,' 'Obchodn.ľegisteľ Okresného súdu Bratislava 1
oddiel Sa  vložka číslo 2081/8aplčolsany. y35763469

DIC:

'  \,+*+,\,. --12020273893
lc pre DPH: l sK2020273893|Kódtlačiva:812

Zastúpený: Silvia Habuľaj Kód predajcu : Telesales VSE Rep_6611

(d'alej len "Podnik") a

ÚčASTNObchodnéSídlopodn
..,1,           ,-,                                              `        ,           ,1     `                 ,,,L                `

meno /kania` Obec Nedožery . Bľezany, Dľužstevná 367/1, 97212  Nedožery

Register, čpodnikatel' slo zápisu

E-Tnail:          --- llelefóni._ _ ___ L04_6.§485535

lčo: 00318302 DIC: lc pre DPH,

(ďalej len "Učastník")

TATUT'RNY     RGÁN /ZÁKONNÝZÁSTUPC    /SPLNOM    CNENAOS    BA
.k.

Ob      Nd'        .BľezanTltu /Meno/Pľiezvis  o. -      ec    e  ozery                y
Súpisné   číslo: Orientačné číslo:

UIIca.Obec:
PSČ:

Telefón: - C OP / Pasu:
1111111111111111111-

a  resazasie ania pisomnýc isín

/
•k.

Obec Nedožeľy . BľezanyDľužstevná367/197212 NedožeryTitul/Meno PrAdresazasie 'ezvIS   0.lanla:

SpÔsob fakturácie: Papieľová faktúra zasielaná poštou,

TABUĽKA č,  1

C     .2014/2015    8.     .    k  m  aň-Telefonovanie . lsDN => DOBA VIAZANOSTl. 24 mesiacov                                                                                     AktivaciaAK   IA-NázovslučíslozmlĎalšječÍsTelefónne •    lznls   ažby.Veľ®jnätelefónnPa
§lužba   , I

uvy. 2029606542                                                                                                                         Adresa umiestnenia: Družstevná 367/1, 97212  Nedožery -Brezany

o MSN. 0465485100

čislo. 0465485120

Ď   lšie číslo MSN. 0465485380aTyp pľipo

enia. lsDN

Pľogram §lužby.  Biznis lsDN Uni 200

Biznis lsDN Uni -Pľíplatkový balík

ZvereinenZverejnenZ e v telef. zozname:  Ževtelef.zozname:Ž adam o zvereineadamozverejnead`á-hozvereine ee

'--  t  i  f`-žÔ-zTTm-e:  Ž
evereinenie v  e e .Názov                                                      Pla
tnost' ceny                                                                                                 Cena s DPH   Splatnost'

Biznis lsDN  uni 200                                                       Akciová cena platná počas l. -30. mes aca                                                              29,00 €   mesačne/vopredazanosti180,00€iednorazovo*

Základ pre výpočet zp                                                  Zmluvná pokuta za Dorušenie záväzku v
Na položky označené * sa neuplatňuje DPH

1)            „Podnik a účaswk uzawárajú tento Dodatok,  ktoúm sa zmluva o posknovaní veíejných služieb pre službu s ielefónnym číslom identifikovaným v tabul'ke č l   (ďalej len „Zmluvď)  menĺ a upravu|e
vľozsahuaspÔsobomuvedenýmvtomtododatku,OstatnéustanoveniaZmluvy,ktoréniesúOmtododatkomdotknutéostávajúvplatnostibezzmeny."

2)           Ak dochádza na základe tohmodatku k zmene programu služby, bude účastnikovi posknovaný za cenu uvedenú v Tabul'ke č"oba viazanosti, akje pre túto službu dohodnum jg mb
Dodatkomdotknutáaplynienaďalejbezzmeny.VtakomtoprĺpadebudePodnikúčtovaťcenuvzávislostiodtoho,vktorommomentedobyviazanostisaúčastníknachádza.

Kódobjednävky:           1-52065243516
vO.16.016-20160602-10:21;35

Strana:   1/2

CO_1-NX2AVOC_1-NXBSJP1



3) Účastník  verejnej  telefónnej  služby  má   právo  zapísat'  sa  do  telefónneho  zoznamu   Podniku   (ak  je  vydávaný  Podnikom)  a  informačnej  služby   Podnjku  a   na  sprístupnenle  svojich  údajov

poskytovateľom informačných služieb o telefómych číslach alebo  teleĺónnych zoznamov, a to v rozsahu:  telefónne čĺslo  pridelené  Účastníkovi na základe Zmluvy,  adresa umestnenja koncového
bodu  verejnej  telefónnej  služby a  meno,  priezvísko v  prípade Vzickej  osoby  -  nepodnikateľa, alebo  obchodné  meno  v  prípade  Úzickej osoby -  podnikatel'a  alebo  právníckej osoby,  pričom tieto

:!i!#;#.ä:káo::k:áío|fáz;,ä#!ííoTvmrp:'ä:,i;ľ:u:d:a;;Jín:Tu'íb#;j:n::ľ::zív:ei;:g::':i#,;::aotľ:::]:;e:':u,žáoenme,:uÍ,:í:;k,ko.ť;T:sľäz#k:vuáz:za:%u?d::n%kra::áz';o:ThJu?':uäb,áp::Váiti:vÍí:Íäudv!:3;?!o|tvn:o:
relevantné na účely telefónneho zoznamu.  V  prĺpade žiadosti o zverejnenie  údajov zároveň  Účastnĺk zároveň  berie na vedomie a  súhlasí s  podmbnkami zverejnenia uvedenými v Podmienkach
spracúvania osobných, prevádzkových a lokalizačných údajov,  upravujúcich podmienky zverejňovania údajov účastníkov v teleĺónnom zoznam© a informačných službách,

ZÚČTOVACIE  OBDOBIE je jednomesačné.  Trvanie zúčtovacjeho obdobia je od  prvého do posledného dňa kalendámeho  mesíaca.  Prípadnú zmenu tn/ania zúčtovacjeho obdobia Podnlk oznámi
Účastnĺkovi najmenej jeden mesiac vopred. Frekvenci.a faktuľácie je jednomesačná.

PODMIENKY AKCIE:

a)         äg:sdt::kuTáv:á::kDnág'oksukyá:V:i,;n::ľž3boy :Oe3,áo.l:nood: dpňmag,r:Fv:evti:mDy.Sjät`kaub;;kdyečú ášinikk.C;?:eáe;švpaond;'a":,beu|'ypp:"1r,aamt:,uoždbo,dzňaa#znauv;9e,!avr=á:t.ksut aádrä #néuhti.a g:h nTkg,äi

cena bez viazanosti.

b)            Učastník stráca nárok na využívanie Tpl  za akck»vé ceny alebo akciových  podmienok v zmysle tohto Dodatku,  ak (i)  počas doby viazanosti dôjde k zmene v osobe účastnĺka z právnickej
osoby alebo fyzickej osoby ~ podnikatel'a na fyzickú osobu -spotrebiteľa, alebo (il) prechodu   z lsDN BRA prístupu na TP1,

6)             ZMLUVNAPOKUTA(ZP):

a)            Pomk  a  účastník  sa  dohodli,  že  porušenĺm  záväzku  viazanosti  vznikne  podniku  voči  účastníkovi  právo  na zaplatenie  vyúčtovanej  zmluvnej  pokuy.  Zmlwná  pokuta  okrem  §ankčnej  a

prevenčnej funkcie  predstavuje aj  paušalizovanú  náhradu Škody spÔsobenej  Podniku v dôsledku  porušenia  záväzku viazanosti vzhľadom na benemy,  ktoré Podnik poskytol Účastnĺkovi na

:!k:ae:;tätžvi=;:::s:):nze,:tvTizs:eT;uKmz:ks,:čňetpvršá`sk,y;cvhu,ze''::z::ei`:neddaz:dnneýátcgvp::táo:kzc:.:Íá:d:T;enápä:#u:váľ%tju55ä!í;í|g:,en:ozpiRľaodťc,:"s;uŽ#u)wm#Skcnennun,ľ:az(::íahdo.d#%
výpočet zmliivnej  pokuty za  porušenie záväzku  viazanosti tejto Služby,  ktorá zohľadŤuje Benefity poskytnuté Účastníkovj  podľa tejto Zmluvy, je súčet základu  pre výpočet zmluvnej  pokuty
vo vzt'ahu k porušeniu zmluvného záväzku viazanosti Služby a prípadne KZ, ak boli Učastníkovi poskytnuté vo vzt'ahu  k tejto Službe, a to vo výške určen©j v tabuľky č, 4 a 5 tohto CV (ďalej
len ,Základ  pre výpočeť). Vyúčtovaná suma zmluvnej  pokuty  bude vypočítaná podľa nžšie  uvedeného vzorca,  ktoú vyjadruje demé  klesaníe zo Základu  pre výpočet počas plynutía doby
viazanosti až do dňa ukončenia Zmluvy alebo prerušenia poskytovania Služieb v dôsledku porušenia záväzku víazanosti.

b)

Vyúčtovaná suma zmlwnej pokuty = Základ pi.e výpočet ZP -(celé dni uplynuté z doby viazanosti/celkový počet dní doby vjazaností * Základ pre výpočet zmluvnej pokuty)

Zmluvná  pokuta  je  splatná  v  lehote  uvedenej  na  faktúre,  ktorou  je  Účastníkovi  vyúč(ovaná.  Uhradením  zmlwnej  pokuty  zaniká  dojednaný  záväzok viazanostj.  preto  Účastník  zmluvnú

pokutu za  porušenie záväzku viazanosti zaplatí iba jedenkrát   Podnjk je oprávnený požadovať nähradu Škody spÔsobenej porušením záväzku viazanosti, pre prípad ktorej bola dojednaná a
vyúčtovaná zmluvná pokuta, len vo výške presahujúcej sumu vyúčtovanej zmlwnej pokuty`

d)            ZÁVAZOK VIAZANOSTl: Účastník sa zaväzuje, že po dobu viazanosti v zmysle tejto zmluvy (ďalej len „doba viazanosti"), ktorá sa počíta od  Rozhodného dňa;  (i) zotrvá v zmluvnom vzťahu

i:ii#;ín3eaľedľ.':;::ävuaaní;:k:,uví,#z;rä:#,ge;;;j'Íät#smkzyz:j%k;i,:ía:;ae:vo:kt:;e:k(:,':##:ko3nj5Í|:nť.b:y::;siník:o:Tuóksi,!?anÉu;;,!i#,i::a::b,;ľE,í;a:d;:.o:bní::s#v%:dd:z:aá.i:st:u#:u,!,oy.8ndíe:o#;;;

#:ľ3,ti:enpľ:::ušpe#:,;:vapzr:Ľš,,:zônč:St,,:,Ík:v:b:oV:rnaoťasnt,,ep,šííž#w##ugcTh:yuzž;vr;s,[ašns;::byprvá;nmyycs]9;:;t;pŕs:,u#„tp§aáeb#:;ucšhm#;eknno:ľaä#oSĽ#%ykypopdr:;kĺ;,n:áí:;abd:
zodpovedajúce skutočnému trvaniu prerušenia poskytovania Služby F'odniku,  kedy doba viazanosti neplynie.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7)         #::amn,:en:;9)b:ývc:rísi:!°nvýc:°pdrnáĺt#eppm°du:,Íš::húdÉ:ez:a!,tiú;ten,Í:°#:amľe°nd#'S:r°akc:#,eanž::j:vP:dú?:#kcohv::{a:ížá,:'aš;esc°,i::::h8r;Vpáoddz#%ť::cah '°Ak€':3í:ýóhtiús::{,:Vž::§:,'ť|Ua(bďya:eaJ

j:::eú%jäspmoíĽžtíš#onasu#:tsékúečd%ľv:ks:ndĺ#a:,Žákk::yuk::ľ,:kúpč::í:Í:3zônž€méťódžn:ks[:3;::ív,ákkéíožľaoduažťívoaľ::ojrsmhác#:ok:.sAak,jeehoťd:;gn#uuž;vpaTúcúÝ,aa:,:níodra+oávc,ľáaguížĺavaundíeíedna,jgo;úmh;ažsnuó

nájsť na www.telekom.sk.

8)            Tento Dodatok sa riadi  platnými všeobecnými  podmienkami pľe poskytovanie verejných služieb (ďalej len „Všeobecnó podmienky.),  Osobitným podmienkami pro poskytovanie hlasových §lužieb,

:vúoáas:3up:Íobh[gš:#keucnäcehnäozdam!ennaodkeífea'äjie:k,ho.svoab;::ésľuoždb?,'epnrt;)d:ec:ľanj;ozmc::ey,p::ťo:#:evá,':ž;eobd,#:kmuó(hďoa'8Je'nennĺí,g.e&nák:|;,Tosr;.;,amz#vmnsé.#::ľ.fe##,!2:,3ia,:g#a::
Všeobecných  podmienok,   Osobjtných   podmienok,   Cenníka  a Cenového  výmeru  podľa   príslušnej  akcie.   Ak  nie  je  v Dodatku/  dohodnuté  inak,   platía  usúĺiovenia  Všeobecných  podmlenok,

Osobjtných  podmjenok a Cenníka.   Podnik a Účastník sa dohodli na určení dôvodov  podstatnej zmeny zmluvných  podmjenok tak, Že tieto dôvody sú obsahom časti Všeobecných podmienok  pre

poskytovanie verejných služieb Podniku, upravujúcej Zmenu Zmluvy.

9)            V prípade  ak  účastník  vypovie   alebo  od§túpi  od  tejto  zmluvy  predo  dňom  tecmckého  zriadenia  služby alebo  svojím  konanĺm  aleb  nečinnosťou  zmarí  zriadenie  zmluvne  dohodnutej  služby
zaväzuje sa zaplatit' Podnlku náklady vznjknuté v súvislosti so zriadením služby vo výške  100 € (DPH sa neuplatňuje).

10)          Zmluvné stľany sa dohodli,  Že v pr(pade zmeny§adzby dane z pridanej hodnoty ie podnik oprávnený ktorúkol'vek z konečných cien služieb podniku upraviťtak, že k základu dane (cene bez DPH)
uplatn( sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti Podniku.

11)          Pomal' je   tento  Dodatok  uzatvorený  medzi  Podnikom  a Účastnikom,  ktoľého je  možné  považovať za  spotrebitel'a  podľa  zákona  č.102/2014  Z.z.  o ochrane spotrebiteľa  pri  predajl  tovaru  alebo

sp#`áv:nívs:ä:'neypmn:zág3:iezum!::íníukzg;:á;Ô#i:;aák:n:'e.Pst:#u%y,u.zh:šÍ3täaT#ov,:rhe.v,áediíodY::d:ná;taoT,vu%f:ígJíocne,:oD(áa:#j:äkfeof.i;)readTektaL#'j:::ogg;'.ovka:,zeag,ourž::i
v rámci Balíka,  (ii) prevzatia  KZ poskytnutého do užlvania  Účastníkovi,  pokiaľ spoločne a súčasne s uzavľetím tohto Dodatku uzatvoril Účastnik zmluvu o nájme KZ alebo kúpnu zmluvu  ku  KZ, Za

áí:acsen,:kuáa,t:o.rdmíč:#u?,:#ôčaa':,?kk,Úepep#n:;n:vv:::t::a!át:aďd;,únua;:aensok#ouh:r,:vľ4úäníná!Oomd::e:ink,#uD#a#:avt:rťt#ion,R:daakt::.,S::i:#éo:eDaťk::k,:smauD#:oä#aunj:
v súvislosti's plnením tohto  Dodatku.  Podnik je povinný najneskôr v lehote  14 dni odo dňa doručenia odstúpenia od  Dodatku vrátiť Účastníkovi všetky finančné ako aj vecné plnenia,  ktoré od neho
obdržal v súvislosti s plnením tohto Dodatku.

12)         Účastník podplsom tohto Dodatku súhlasĺ so začatím poskytovanla služby aj pľed uplynutímhoty  na odstúp®nle.14 dnĺ a  to podplsom tohto Dodatku, ak nle jo dohodnuté lnak,

:ozd:íks,:ioi:Šv#ua.3:áani:á::vyeňúTe,r,n:torg#tĽo#:#áľ3ä'sn,en%vq:jTnofí#:,uo:s!úmisn,ioa.§T3ýzmotss:úhlasomnlejodomnu"ávoútistnĺkaodstúp",ohoto,4dri

Vžmne,  dňa   19,01.2017

FÉ±# s v zastúpení
H i  r ffi p fflFbg#S#"flS

Kód objednávky:           1-52065243516
vO,16.016.20160602-10:21:35

Strana:   2/2

Citlivé

•:       `.t!      ,
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