
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproc
v

Sp.zn.:S-279/2016

Z áp is v spís e
V súlade sust § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproc zve rej n ila dňa
23.3.2016 na webovom sídle obce Poproč:

y

dodatok k zmluve sp.zn.: S-279/2016

uzatvorenú dňa 23.3.2016

úcinnú od dňa: 24.3.2016

zmluvné strany :

1./ Obec Poproč
v

Skolská2,4424Poproč
V

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským starostom obce

a

2., Slovak Telecom, a.s.

Bajkalská28,81762 Bratislava

predmet zmluvy:

dodatok zmluve o poskytovaní verejných služieb - intemet -^ zraidenie
pevnej IP adresy - Brezová 20

VPoproči, dňa 23.3.2016 Y
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Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných s|užieb - balík služieb Kódobjednávky: 1-34874626911
Kód úôastnika: 1002256700

^_^/M ^-^fm'.h Kód adresáta:
ód tlačiva:

1002256701
841

{ Í, r ^. -"I^i.

^'í-^; >l.] ť -*.

..^^
uzavretá v zmysle zékona ä. 351/2011 Z.z. o etektronlckých komunikäciách (dfatej len "dodatok' alebo .Doriatok k Zmluvaé baliku")

PODNIK

Obchodné meno: Slovak Telekom, a.s.
Sidlo/adresa: Bajkalská 28; 817 62 Bratislava
Zapisaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B
íča 35763469 DÍ : 2020273893 IC pre D?H: SK2020273893

Zastúpený: ščambora, Sebastián Kód predajcu: | Retail Shop Specialist_40371 Kódtíačlva:841

(ďalej len 'Podnik') a
ÚČASTNÍK - PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ
Obchodné meno/ Obec Poproé, Školská 632/2, 04424 Poproč
Sidlo podn"<ania:
Register, čislo zápisu
podnikatera:
E-mail: sekretariat@poproc.sk Telefón: 0908313375
Kontaktnýe-mail; sekretarial@poproc.sk Kontaktné mobilné ôíslo: 0915912724

ÍCo: 00324639 DIC: IČ pre DPH:
ŕ,

(ďalej len "Úéastník")
ŠTATUTÁRNY ORGÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titul/Meno/Priezvisko: Poproé Obecny Urad
Ulica: Súpisné čislo: Orientačné čislo:
Obec: PSC:
Telefón; Č.OP / Pasu:

ADRESÁT - adresa zasielania písomných listín
Titul/MenoPriszvisko: Obec Poproč
Adresazasielania: Poproé, 04424 Poproč
Spôsob fakturácie: EIektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na internetovej stránke Podniku

Požadujem domčovanie EF PDF do e-mailu sekretariat@poproc.sk sekretariat@poproc.sk sekretariat@poproc.sk
TABUĽKAČ.1
BALÍK 1P . AKCIA: INT => DOBA VIAZANOSTl: 24 meslacov

\f ^ 'y, 'í .^ ^- 'sŕS 's- ^^, ^- /ŕs
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Číslozmtuvy; 9913193697 Adresa umíestnenia: Brezová 969/20,04424 Poproč
Identifikácia pristupu: 0018074456
Typ pripojema: Optická technológia . GPON
Program služby: Magio Intemet XL - Optik GPON
Pevná IP adresa mesačne 1 Aktivácia

iťť
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číslozmluvy: 9913193698 Kontaktná osoba: Poproé Obecny Urad Telefón: 0908313375
Adresa dorucenia: Skolská 632/2,04424 Poproé
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BalikMagiolntemetXL Akaovä cena platná počas 1. - 30 mesiaca 19,99   mesačne/vopred
Zľava viac za menej zravaplatnápočasl -S.mesiaca 5,00   mesaôneAfopred
Základ pre výpočet ZP - Balik Zmluvná pokuta za porušenie závazku viazanostf 180,00   jednorazovo *

Na potožky označené * sa neuplatňuje DPH
1) AkdochäczanazákladBtohtoDodatku k zmene programu Služby, bude LfčasinfkovlposťytovanýzacenuuvedenúvTabulkBČ, 1, Dobaviazanosti,akjep tútoSluzbudohodnutá,niBjetynto

Dodatkom dotknutá a plynie naďalej bez zmeny. V takomto pripade bude Podn'k uŕtovat cenu v závislcstí od toho, v ktorom momente floby viazaností sa ijcastnik nachädza.
2) ZÚČTOVACIE OBDOBIE je jednomesacne. Trvania zúŕtovacieho obdobia je od prvóho do pcstedného dna kalendämeho mesiaca. Prpadnú znenu trvania zúŕtavadeho cbdobia Podnik oznámi

Úôastnikovi najmenejjeden mesiac vopred. Frekvencia fakturácie je jednomesaénä.
3) Podnik a Ucastnlk jzatvärajú vo vzfahu k tejto Službe Dodatok, ktoiým sa Ziiluva o pcskytcvanl verejných služieb pre službu Identiflkovanú v tabulke é. 1 a<o tíentifiltäda pristupu (ďalej !an

"Zmluva") -renf a upravuje v rozsahu a späsobom uvederym v tomto Dodatku k ZTiluw c baliku. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom k Z'nluve o baiiku dotknuté zostáva|ú
v platnasti bez zmeny.

ZÄVEREČNÉ USTANOVENIA
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4) Spracúvanie osobných údajov' Podnik buo'e použivaťúáa;e o Ufiastníkovi za podmienok uvedených v Podmienkach spracúvania osotaiych, prevadzkových a tokalizačných Lidajov v Podniku (tfaiej
len .Podmienky-) a v prisluínich práynych predpisoch. Rozsah, učel a podmienky spracúvanla údafov o Účastníkovi sú blizšie špecifikcvané v Podmienkach. Ak môže'Úéastnlk zamedziť, aby sa
jeho údaje pouíirali na ureité 'jéely, L'častník môže kedykofrek Podniku oznámif, is si nezelá takéto použjvanie jeho ŕriajov. Ak je podmisnkou spracuvania údajov Úéastníka udetenie súhlasu,
môže Úôastnlk takjto súhlas kedykolVek odvoiaf, ak ho udelil. Úéastník môže Podnik (cedykoľffik požiadaf o Ínformäciu, ako sa j'sho údaje použrvajú. Viac infoimácil o použivani údajov mozio
näjsf na www.tBlekom.sk,

5) Ak Úcastnfk pred dňom technického zriadenia svojim konaním alebo neŕlnnosťou zmari zrigdenie zmluvne dohodnutej S!užby zaväzuje sa zaplatit Podniku náklady vzniknuté vsúvislostí so
zriadenim Sluzbyvo vyike 100 Eur (D?H sa neuplatňujs).

6) Zmiuvné strany sa dohodll, isv prlpade zmeny sadzby dane z pridanej hodnotyje Podnik oprävnený ktorťikolVek z konBČných dsn služieb Podni<u upravif tak, ŽB k zák'adu dans (cene bez DPH)
uplatni sadzbu dane z pndanej hodnoiy aktuälnu v čase vzniku danovej povinnostl Podniku.

Podnik ponúkol ÚĎastrlkovl možnosf pri podpise a uzavretl tohto Dodatku využirtechnické zariadenie v Prsdajnom mieste Podniku.
(i) Ak Úôastník túto možnosf využil, ;e tento Doťatoh uzavretjf v písomnej forme a podpísaná digitalizovanym pcdpisom zmluvnych strán prostrednictvom daného tBchnického zariadenia. Úôastn'< v
takomto pripade vyhlasuje, ze bol preá uzavrstím Dodatku Podnikom informovany o podstate dlgltalizovaného podpisu, najmä o tom, že digitalizavany podpis Úéastnika Je jeho vlastnoruSným podpisom
preneseným na Dodatok prosirednlctvom technfckého zariadenia ako Bdineŕny technicky zäznam vytrorený !en pre jce!y tohto Dodatíaj a tvoriacl Je; trvalii reoddeliternú sučasť. Úôastnik výslovľe súNasI
so spracúvaním zäznamu svojho dlgítalizovaného pocpisu jeho phradením k podpisanému dokumentu na účel uzavreäa a plnenia Dodatku. Tento zäznam o digitalizovanom podpise Úŕastnika nebude
vyĽŽItý na žiadne iné úéeiy, a to ani sanrostatne ani v spojeni s inym dokumentom. Uzavretlm Dodatku takýmto spôsobom nie je dotknutá platnosf Dodatku, ani jej pisomrá forma a takto poapisaný
Dodatok má silu criginälu.

Zäroveň Úôastnih môže pri podpise toito Dodatku prostrednítívom technického zariadenia vyuíif moznosť poslania rovnopisu Dodatku do e-mailu uíôeného Jŕastnfkom,
Ak Ocastnik túto '"oíno'sí vyuíil Pocinik ado'ifzdá Úéastnlkovi leden (oviopls Dodatku pri jej podpise vo fome trvalého nasiôa na e-mgll určeny Úiastiikom a uvedený ako kontaktný email v Časti
identffikácle Účastnika tohto Dodatku, Zrriuvi-é s-rany sa dohodl:, že Dodatok bude ako pritoha e-mallu chränená heslpm pred je; otrorenim neopfávnenŕm: osobaml. ktoré Podnik dorjéi Očastníkovi
fomiou SMS na mobilné telefónne čis:o urEené Účas'níkom a uvedené ako kontaktné mobilné ŕislo v časti idenffikacie Účasln'ka tohto Dodatku, ťi'iastníkovi je zároveň oprävnený požladaf Podnik p'ed
podpisom Dodatku o odovzdanie jedného 'ovnopisu v Sstimej fomne, Ak tuto možnosf Účastník využife, je mu popn rovnoplss zaslanim do email'j odovzdany aj rovnopls v llstlnnej fc-mB,

*

Ak Clčastník túto možnosf nevyuzil Podnik odovzdá Účaatn'kovi jeden rovnopis Dadatku v listinnej fonne podpfsaný oboma zmluvnýn'i stranami,
(if) Ak Úťastník tóto nožnosf nevyužil, je tento Dodatok uzavretý v písomnej forms a podpfsaná vlastnoruä-ým podpisom zmluvnyďi stfán zachytenýn na Zmkivu priamo bez pouíiiia technického

*

zariadenia. Účastn!k prevzaJ od Podnlku jeden rovnopfs tohto Dodatku v llstlnnej podobe podpisaný obidvomi zmluvnymi siranami.

23.03.2016
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SlovakTeiekom, a.s.vzastúpenl Firm^meno priezvisko zákazníka
Ščambora, Sebastián Obec Poproô
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