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Dodatok k Zmluve o poskytovaníverejných služieb h lll >.

00.10397102000TP
100225G700 1U0225b7U5

J?:''^"l;í-.ŕ.'t.'.J'^.z?^-^-J- ^l .'.~11 7 7 ° ulall:ro'1'ckyt h Kamunikáciách medzi podnikom Slovak Telekom, a. s., Karad

^J^jl^H^^^^^^^^ľ>'ťíii/-n vnte-h-3drom[^giďriwdenorn priC>cresnoinsúde^ali^aval,^^^a^ . ť

- f^^
g 1:

Žiadateľ vyplní tlačeným písmom iba svetlé časti, resp. križikom vyznačí požadovanú vofbu (pokíar nie sú údaje predvyplnené)
* - povinný údaj, prosím, nezabudnite vyslniť
** - údaj odporóčaný pre^vyplnenie z dôvodu sprävneho kontatíovania v budúcnosti

iď ís ŕ1. .-^.

Nílt t^sj^: ^s s a |a
'^ 'ÍM  5y;í:-:^  ^ Hä a3 g^<i^yfr- '.-^äs 'sJÍíS -Sä

Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno); Obec Poproí
Typ: Prävn. osoba alebo podnikateF
IČO: 00324639 IČ DPH:

Zapísaný v Obchodnom registri: Oddiei: Vložka Číslo:

Ulica: školská Obec: PoproĎ PSČ: 04424 Dodacla posta: Poproô
Súpisné číslo: 632 Orientačné číslo: 2 Poschodie: Miestnosťč.:
** *#Kontakíný telefón: 0554668169 Fax: E-mail:m

Statutámy orgán
Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno); Obec Poproč - Číslo OP: ** Kontaktný tetefón: 0554668169
Ulica: Obec: PSČ: ** MobÍI: 0554668171

|n*tmte^aátíaRwewéh>tioäu.^tfe^fzi?iatRÍäi^HBlÍW s.s 'í ^My.sWi ä^: í&2!^?SffCiŕ  í> ^ 's

'ŕ'^S .s'ÁÍ ^iS Mf Jih .f

Popis; Obec Poproč
Ulica: Poproč Obec: Poproč PSČ: 04424 Dodacia pošta: Poproô
Súpisné číslo: 651 Orientačné éíslo: 1 Poschodie: Miesbiosťč.:

Osoba oprávnená na prevzatie: OBECNY URAD POPROČ Cfslo OP:
** Kontaktnýtelefón: 0908313375 Mdbiľ 0915912724**

elaniapisomnýchlistín tv Si. t^ ďli' lä míf s f f, %^ 1C
.( i -ŕ ľ

.( Si ^ .?v..( .I / Íli' f'f3, s^ ^.^sv- ^.- ..fr ^ ^"ť

Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): Obec Poproč -
IČO: 00324639 Ič DPH: číslo OP:
Ulíca: Školská Obec: Poproč PSČ: 04424 Dodacia poäta: Poproč
Súpisnéôfslo 632 Onentačné ífslo: 2 Poschodie: Mieslnosťč.:

^^^^pQ^SVi,^y^^íí ^/ /-.
ŕ^t ^ť

7..
ŕ

^?ľ^?..-^ln-^ľ5^!ä^^.^.^^^oÍ'-^^u.^a^lu_v?-.o?°skYto^f.v^reJ^ych služieb s číslom uvedeným y časti "Infónmäcie o zmluve" mení a upravuje
vrozsahu a spôsobom uvedeným v tomto Dodatku (rfalej len "Zmluva"). Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie iú týmto Dodatkom dotknuté zostá^ijú v p^ľnosíí
bez zmeny.

Dátum účinnosti zmeny volacieho programu: 1.3.20130:00:01

Zúčtovacie obdobie a frekvenci? fatrturä^ .̂^y
ŕ̂%

Zuctovacie obdobie je jednomesacneTrvariie zúctovacieho obdobia je od prvého do posledného dňa Kalendarnehome^ P "Jj II." "Iľlti-.-Í Id
zúčtovacieho obdobía Podnik oznámi Účastníkovi najmenej jeden mesíac vopred
frekvencia fakturäcie jednomesačná

fí^
v^li ^l ^

iŕ:

i 1 .
s- ľ^ s ^.? K .^U^^ŕítí :5. Kf íáÍ iť í%ŕi3>; '^

.í R .^s..^.í^^ '^ 's'ňS). j'. äS?^i^ Ŷ . ^ .^B^ '^? y .í^ äť

^^^^^^Íl^^^V^^^úä^^^^^^t^^^^^^^l^^n^z^ll^J^t(S^^^^lei^^^u^lo^^2^^If^fv?^^i^^e^.!nafÍEri l^?TlS?!ľ^^l^v,^unri^^^l^ľľľ^^^^L^^^y.^^^^^^^?^!k^.?.^^?-hL.^^^
s.i^luľľľ.^u^^pr^'^n.^ss-a.?^lv^a-n-^l^ske_?.°.dj?.p.o?ľ'^o^erejne^
pnslušnom Cenovom výmere, ak sú Účastnfkovi poskytované služby na základe tohto Dodatku za zvyhodnených podmienok podFa prfslusnej'akäe.

'i^^f: s l:E|ä ^ľKl^!^'^ $ Sii^a; .^Jlljt^?;? Siŕ? i? 'ňíf ísďv

^ s ď % Sssäsfiil ť̂.
ÍSŕ^ i^

^ ..f, ^'iSSí ^ jä í^ííľíri 's ||äa!feagí s^^iňi 'ŕSS^K-'' ^ľs^r;
r

^^^^^^^^^^.^Íľ^s9^^0^^^n^^^^d^i^ťk^^raD^^c^^^n^^^^^^^
tohto Dodatku označenej ako "Podmienky akcie".

TP - Právnické osoby a podnlkatelia
Zmena volacieho programu
TP - Biznis Uni 50 - základný poplatok - Použfvanie Obecný ňrari POPROČTelefónne číslo: 0554664448

Parametre produktu: Typ inštalácie nova Dttum
Kategória linkyTP Biznis Uni us J?-3- Z^Špeciálne programy - Biznis Uni žiadny

TP Blznis-ZTavanamesaénýpaušálna 15/27/39 mesiacov-viazanosť 12/24/36 mes. Podacla čfBlo: Clalo .plau: /

j '^,^3
ony/iriy: Vybavujť /h^ ^^fj 'ú
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Podmienky akcie

Akciovecenyprepravntckeosobya^ickéoso^-podnikaterovzavyuzivaniete^^^
^^^SF^'[^^^Si^i'^í^n^nÍollt^i^^^nľ^npsreS^PUaiYm^éffi^yl^^c^n°^O^a^^^^^ e

A)poskytnutie akciovej mesačnej ceny za používanie
^;l^n]íeA!Sni^^iyn^p^i^iľ^ar^Tin^^JIl^iif^^^^^^?^n^L^.T^^^^^
BKnis 1SDN uni mBi^sJSDNUnL200 so ^luvnou dotou vi^nwti Pre ^užívanie ^braného volacieho Prosra^
viazanosti"), vo výške podfa Tabufky ô. 1:
Volací program; Cenaplatna pocas 15 mesiacov (bez DPH)/mesiac; Cena platná poéas 15 mesiacov (s DPH)/mesiac; Splatnosť
Biznis Aktiv; 14,99 EUR ; 17,99 EUR; vopred
Biznis Slovensko; 22,99 EUR ; 27,59 EUR; vopred
Biznis Uni 50; 13,99 EUR : 16,79 EUR ; vopred
Biznis Uni 150; 19,99 EUR ; 23,99 EUR; vopred
Biznís ISDN Uni 100; 23,99 EUR ; 28,79 EUR : vopred
Biznis ISDN Uni 200; 27,99 EUR ; 33,59 EUR ; vopred
Tabuľka č.1

B)poskytnutie akciovej mesačnej ceny za používanie
^f^ľie!^^C^J^^Jn^°i.^^l::toiTiipf^g^^TB^^ i^^n^'^!s,^li?^^.k^^ÍL^L^ť^i^,^Ll^-^^iiľ^lrí>^ľ-^^?!^?^?A.I?rŕbJ?^vo
y^i^iTnp'^^lľ^^l;^Í+il^D^!?L1Ľ.^O.,^if^'^.[?r?>.llni'i200 so zmluvl10LI dobou viazanosti pre využívanie vybraného volacieho programu pocas 24 mesiacov
(ďalej len "doba viazanosti"), vo výške podra TabuFky č. 2:
Volacf Pro9ram;_cenaPlatná_PC>časi_27 mesiacov (bez DPH)/mesiac; Cena platná počas 27 mesiacov (s DPH)/mesiac; Splatnosť
Biznis Aktiv; 12,99 EUR ; 15,59 EUR; vopred
Biznis Slovensko; 17,99 EUR ; 21,59 EUR; vopred
Biznis Uni 50; 11,99 EUR ; 14,39 EUR ; vopred
Biznls Uni 150; 16,99 EUR ; 20,39 EUR; vopred
Biznis ISDN Uni 100; 20,99 EUR ; 25,19 EUR ; vopred
Biznís ISDN Uni 200: 23,99 EUR ; 28,79 EUR ; vopred
Biznis Premium; 39,98 EUR ; 47,98 EUR; vopred
TabuFka č.2

C)poskytnutie akciovej mesačnej ceny za používanie
teJ^f?^elP.nÍC?J^Tľ_1^0.^fľ:I::>.ín, F^g^^T-^Í?^i^ .^kt'^?'znis slovensko-Biznis uni 50, Biznis Uni 150, Biznis Premium alebo ISDN BRA prfstupu vo
y?i^.r!rl-f?.r??^m.^.?^i?J,^D.N-un.Ll^oi P-Í^'^.I?D-N u.nL200 so zmluvnou dc>bou viazanosti pre využfvanie vybraného voladeho programu počas 36 mesiacov
(tfalej len "doba víazanosti"), vo výške podfa Tabufky é. 3:
Volací program; Cena^latná potes 39 mesíaoov (bez DPH)/mesíac; Cena platná poéas 39 mesiacov (s DPH)/mesiac; Splatnosť
Biznis Aktiv; 12,99 EUR ; 15,59 EUR; vopred
Bíznis Slovensko; 17,99 EUR; 21,59 EUR; vopred
Biznis Uni 50; 11,99 EUR ; 14,39 EUR ; vopred
Biznis Uni 150; 16,99 EUR ; 20,39 EUR ; vopred
Biznis ISDN Uni 100; 20,99 EUR ; 25,19 EUR ; vopred
Biznis ISDN Uni 200; 23,99 EUR ; 28,79 EUR ; vopred
Biznis Premium; 39,98 EUR ; 47,98 EUR; vopred

Tabufka č.3

D) poskytnutie dvojnásobného počtu vofriých mjnútv rámci volacieho programu a súäasne akciovej mesačnej ceny za používanie
^I^^iľ^iÍi^i^S^Í^iT^li^^Íi^^S^i^f1S^^^^^i^*^^i^?^i^l^^i^^i^'i n^H^ ^^r^^i^i^^/^^^i^i?^^^n>^ m'^^!iT^!!^.SľS^I.TTp^^^Í^.l^?? ^i^ 200sozmluvnou dobou viazanosti vyuzhrania vybraného volacieho programu počas 24 mesiacov (tfalejlen "doba via2anosti"), vo výške podľa Tabunty č. 4:
y^; .?ľ^rami^k?iov^počet vor """.' smerV volanf zahmuté vo vorných min.; Cena platná počas 27 mes. (bez DPH)/mes'.'; Cen'a platná pofias 27 mes. (s
DPH)/mes.; Splatnosť
Biznis Aktiv; 200; miestne, medzjm.,VolPp5x), volaniana 096x, medzin.volania O a 1. tarifrié pásmo; 15,99 EUR ; 19,19 EUR ; vopred
^SÍ tL^I ^n1^nm^^Lm^iľ^ Y^L^^^V^^,n^o^^Lm^^^/^^_8^r,rr!^íľLVC!l.^^-o>a-1.t^ll'^Pá^m<3; 1?L8?'-EÍJI.f?J 1ľL8LE^.I?J VOPred
^S^^^^^.^K^-?9?^11^"^-^-"13.0;81^^^23.9^^""''-^
Biznis ISDN Uni 200; 400; míestne, medzim. VolP (06x). volania na 096x, mobilné volania SR, medzin. volania 0. a 1. ta'rifné pásm'o; 32,99 EUR; 39,59'EÚR;
vopred
Tabuíka č.4

E) poskytnutje dyojnasobného počtu voíných mjnút v ramci volacieho programu a súčasne akciovej mesačnej ceny za používanie
^^J^S^i^l^n^f^^fľ^^^^'^nô^ifh^Tr^L^'i^^^'^if^ľ^^i^^ľ^^^
sozmluvrwudobouwazanmtivyuzfvania^branehovolaciehoprogramu^
^, ,l?!^sľam>:^<?^ počet vori min"; smery volanF zahmuté vo vorných min.; Cena platnä počas 39 mes. (bez DPH)/mes'.; Cen'a plaťná počas 29 mes. (s
DPH)/mes.; Splatnosf

IIIÍI^Iiiil^Í^^^^^^^^^Í^i^I^I^.^I^^^I^^^.^^^^^I^^0^0^1^^^^^^^^<^^^R1M8^9E EUR; vopred
EUR; vopred

BiznislSDN Uni 200; 400; miestne, medzim. VolP (06x), volania na 096x, mobilné volania SR, medzin. volania O. a 1. tarifnépásmo; 32,99 EUR; 39,59 EÚR;
vopred
Tabufka é.5

F) bezodplatné poskytnutie balíka Zvýhodnených volaní najedno yybrané mobilné císlo za akciovú cenu volaní vo výške 0,06 EUR bez DPH/0,072 EUR s DPH
za minútu na automaticky uskutočnene volania do verejných mobilných sietí narpdných operätorov po dobu 12, 24 alebo 36 mesiacov dojednaríej doby
viazanosti, a to odo dňa aktivácie balíka Zvýhodnené volanie na Jedno mobilné číslo.

E) Balíček medzinárodných volanf Bíznis zahraničie poskytovaný počas 27 atebo 39 mesiacov
Balfček; Počet vohých minút/mesiac; Cena (bez DPH)/ mesiac; Cena (s DPH)/mesiac
Biznis zahraničie; 1000 min do zahraničia; 3,99 EUR ; 4,79 EUR
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Je^^^^^^J^^Í^^^JI^^n^l'^^^^^UI^^Í^if^^|^^Í^^i'^t^^^^^^ÍÍ^^ró^^|^^^^I^a)<^0 \
^niľL^!l!lLk.^nJ!^.o-P.áS^LSJ3.0PJ.^e-n.^??.^
SÍ^ ^T^?SLT^d.^T^^T^ďrta.náv^.zmlu^aleto Dodatku k zm[^^^
telefónnej prípojke TP1 je možnosť aktivovaf jeden balfk Biznis zahraničie.

^Í^i'^k^izJ]lis^hn^^^n^Fnn^^i'^L^^I^^^Í^^JI'I^Í?f^^d^^^T^^ÍI!!,^!!.TS^-c^^^!ľn?,^R^a^^k-z>"!l^^ !^m_e^istL^ci 9^^nr.k ^s Prostredníctvom TP1 požiadal o aktiváciu programu Biznis PremÍums
Baličkom Bizniszahraniäe. Účastník môže Ballček Biznis zahraniôie kedykoFvek počas doby poskytovania zrušiť, opätovná aktivacia balfĎka'Bizniszahianičie za
podmienok podFa tohto cenového výmeru nie je možnä. Po uplynutf doby 27 alebo 39 mesiacov od'o dňa aktíváde balíčka Bíznis zahraniäebude baHček'BÍznis
zahraničie zruäený.

^t^ľ^l^k^Tl^ľnaJ^^i^^^^^ľca^ít^ii^^^nann^T^^^^^ľ^^
^i^^^^^^ňe^^I^^ľ^^liľ^^iíi^^i?^^^^^.^o^fi^^^ruJľlč^ľ^?^^l^^..^il^^.^luv^.tí^^n^e^^uäBbz&^kom- sp-na^eda^ém^
ukonĎeniaakcje(urôujúdjedátumprijatianávrtiovzmluvnýchdokumentov).
^sfll?lt?^^^^^i^y?^^^^^k^^J^^rtl^^di^?rc^^Jri^f^^^?^Tl^^ÍLTJ^^ld^^^^nedorucf na-centmm-s!UŽÍebzákazmkom' resP-na Predajné miesto do troch tíždňov od "končenia aktíe. nevzniká mu nárok na ponúkanéakciové oeny služieb
uvedené v tomto cenovom výmere.

ŕ

.l._^?.st?,ík-^^.rii[?.k=ľ?-^y-uií^Le-t^l??-'?ľ^prí?<3Jk^TP-i-alebo ISDN BRA prístupu za al<ciové ceny alebo akciových podmienok v zmysle tohtD cenového
výmeru, ak počas doby viazanosti dôjde k nasledovným pripadom:
a) zmene volacieho programu na žiadosť Účastníka,
b)prechodu z telefonnej prfpojkyTPI na ISDN BRA prfstup alebo naopak,
?n^Tnn^i^^i?^en^i^^^ ^Yľ^^L^^i^^c^^^D^^?*ľ^ ^^^hi.^?>TT^ ^^n^
?!ľ=t!^-r^.ku!?_ P.?.?^^^^f?nl1?_P.^??ll<X T^1 -l?.a-I^IÍI BR^ Pr[SUJP atetl° naopak podFa písm. b) a pri zmene v osobe účastnika z právnickej osoby na
fyzickú osobu pri volacfch programoch k telefónnej prípojke TP1 podra pľsm. c) sa neupiatnf.

^^^tf^t^^^Í^^^^i^!^n^h^ri^Í^y>I^I^^ril^^^^ľs^u,^^^l^^J^^^^v^ncffitinavyLEfvanÍeyTSna^kladeJrréhoce^
p^odneLdlbLviSoshlp°d-ram^renwéhovymem),lJ^Lk^
akc^va^na^ademeprek^nieprerrMeslhenJetelefonne^ríp^jkyTPlatebo^
SSS^°STO^U;.^^^'za';Mď^^ť!ffiTP1*bo^N-BRAprfei^p>i,,^o
cenovéhovýmem.Úôastník.ktoremuplyn.ezmluvnáv.zanosfnazáklade-cenovéhovýmeru.ktorym-boÍadef.novanáBkc.vácenakoncov^
zariadenia (okrem akciovej ceny GPS Mio Moov 200 CEU) môže využŕť benefity podfa 'tohto cenového výmeru.

13.Akciové ceny za používanie ISDN BRA pristupu v zmysle tohto cenového výmem môžu využiť aj fyzické osoby - nepodnikatelia.

^^C^^l^^^^^l^^^^^^^^^^^^^Í^^^^^^^^^^ÍI^^^^^^^ŕ^1^^^^ri^^^^l^^tí^^a^^^^Í^t^r^^^^^^^i^^^J^^^^^^!Í?^?^.^ľ2^^^^'!^ ^^
SS^==^^m=^^to^toS-Ä"a'"l"eusk tfzBdľ'ak^ ^-Ľ
SS-^^Ä^Sd^-Sró=rod°?Slbkth°to2S-n"^tóorehob'vz"'"°P-°^"^^
S^Ä^SÄ^SÄea?StÄä'záväzok"epIBtratevyuž'vaťOTSV°z<°to°mvdltern°mvtopra^e
a)l uskutočnf taký úkon, ktorý by smeroval k ukončeniu Zmluvy pred uplynutím doby viazanosti alebo
Í?ľ..??^?^^r^h?d-.'la-^ol.^.í-Fľ?^r11_?_ľžš-[m,rI3esačr1ym.p. p!atl< ak° VOIitern^ volacf program pôvodne zriadený na základe Zmluvy alebo Dodatku a
takýto program mu bude po dohode s Podnikom aktivovaný alebo
^lp^^Ji^n^^L^^.?^^ľ.^^fi^^^l^ľ^^,^^.J^i^^??i^^y_??_^^uy^^^^
je Podnik oprávnený vyúčtovať účastnfkovi zmluvnú pokutu v závislosti od volacieho programu vo výSke podFa Ťabuŕky č. 6:

VolacÍ program; Zmluvná pokuta y prípade pomšenia podmienok podľa bodu A) (DPH sa neuplatňuje);
BiznisAktív. Biznis Uni 50, Biznis Unl 150, Biznis Slovensko, Biznis ISDN Uni 100, Biznis ISDŇ Uni 200: 100,00 EUR

y?l!t??,[?:?.ra^ľ^m.l^l1^.PS^_u_t?. yP"FffldePorušen[aP°dmienokPodrabodu B).C)D)aleboE)(DPHsaneuplatňuje)
Biznis Aktiv, Biznis Uni 50, Biznis UnÍ 150, Biznis Slovensko, Biznis ISDN Uní 100, éiznis ISDN Uni 200: 150,00 ÉUR

Volací program; Zmluvná pokuta (DPH sa neuplatňuje)
Biznis Premium; 0,01 EUR
Tabufka č.6

^^^T;!^!l?^^2^a^?^??-pi^t^^,-^'?r1.?s^-n.°-r!!--1-'de-c?m,bra-2?.12 aJehoúčhnosť končídňa 28.februára20l3 (vrätane). Účastnfk zäroveň
svojfm podpisom potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami uvedenými v príslusnom Cenovom výmere.

Miesto: is f;n/,i7>D/>^ c
Dáfajm: ^_ ^ ^^5 H3vnl'jVfi7i.*hiiailťi

.I ! li . I :^llTl/<^ 2')i'/:!1fllt^

I -. v *i ivck 1 elekúik.
L^ľ <JU-J

^ ff^9- 11-1 IblO OW. Iťt'í'Jt 1

if^ *-Íi.Xí' .v-

2 te^ ^.[=
ŕt*i-^f^^'

^i^ifi^r

podpis (a pečiatť^f Účastníka
(resp. splriomoc^éhej osoby alebo podpis a pečiatka Podniku/zástupcu Podniku O..oc'1'r/iu CTi-^z-tŕ :c.*r3nir<y
štatutámeho orgánu)
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