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Dodatok kZmluve o poskytovaníverejných služieb [Informacieozmluvc
990041888TP / k.i ..-r

1002256700 1002256704
W Aď' 'ku .'od.-ľ.s.-',-

IJZ.lť^t'l'll'3'ÍAkJ"rfI.-->b"ci"l1zz ooll;;lll"'l-'icl'(!hKomlJnikáciáchmR<lzipod"ikomSlQvakTelekom,a,s.,Karad2i^.i1f1.h.;; .^Eii.i'ľ.hji lú0 ú'j ".<

^G^^^^f^S^O^^^^^- -..WVFT. v obch2Jr;:in^egistri vedenomn pnOkresnomsúdeBrafeÍaral,o^^^i,\Jbí<iäi- i .'.J-* l'ti.;ď3liik i ŕodní^) Í.I

Žiadatefvypiní tlačeným pfsmom iba svetlé časti, resp. krížikom vyznačí požadovanú vorbu (pokiaľ nie sú údaj'e predvyplnené).
* - povinný údaj', prosím, nezabudnite vyplnif

- údaj odporäčaný pre vyplnenie z dôvodu správneho kontaktovania v budúcnosti**

^BSSíK s ^.ysfss^ ŕv Yí' BtíUĽ sifl ^ss K^^K. .^1'^^ S{SS^KB ÍSiR< ^^ VÍ y^ ď ?!^.BÍ <. .?? 'íS^i^ .Í ,:;

Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): Obec Poproč
Typ: Prävn. osoba alebo podnikater
IČO: 00324639 IČ DPH:

Zapísaný v Obchodnom registri: Oddiei: Vložka číslo:

Ulica: Skolská Obec: Poproč PSČ: 04424 Dodacia pošta: Poproč
Súpisné číslo: 632 Orientačné číslo: 2 Poschodie: Miestnosf 6.:
** **Kontaktný telefón: 0908313375 Fax: E-mail: sekretarial@poproc,sk**

^l_s?? 3 K;-K/ ..1^5%
1MďWK'Í--P:ľTŕV ŕ^ ^ ^s ^ ^- ^ďu

1 Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): OBECNY URAD POPROČ Čfsio OP: *#Kontaktný telefón: 0908313375
Ulica: Obec: PSČ: **Mobil: 0915912724

IR # äll^
;'f'l^ť ^u?'!&3? Ív.í-^ÍÍ. ls-'í

^ 3 ISSiSäSŕ fr'jhľ a
uu ä Sí Y?

Popis: Obec Poproč
Ulica: Poproč Obec: Poproč PSČ: 04424 Dodacia posta: Poproč
Súpisné číslo: 651 Orientačné číslo: 1 Poschodie: Miestnosť é.:

Osoba oprávnená na prevzatíe: OBECNY URAD POPROČ Číslo OP:
** Kontaktný telefón: 0908313375 Mobil: 0915912724**

pisomných Itstí ň M 'sa ^ :4
^m s
:ys ^ t: '?. í r y^ ?..( .t

^ T. L^ .^ ^ V. ^ .ť^l. s f ^ 4. .(;M

Y 'i/^äfÍ.^'a f ^ / < .ť > v^ v^ .^ ::hi ^ iu I

Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno); Obec Poproč -
IČO: 00324639 IC DPH: Čfslo OP:

Ulica: Školská Obec: Poproč PSČ: 04424 Dodacia pošta: Poproč
Súpisné Číslo: 632 Orientačné číslo: 2 Poschodie: Miestnosfč.:

ŕrectmet Dodatku .t íi.1 .t i I.I
^ í.f_u

.^?ľ^!t. ^?-í^5^^^^0.^?^!OÍ'.^o^u.s?-^luv?-.o?osl<YtoYclľ.v^reJ^chslu^ie^s.číslon1 UYedeným v  asti "Irrfoľmácie o zmluve" mení a upravuje
vrozsahua SPÔSObom uvedR^m v tomto Dodatku (tfalej len "Zmluva"). Ostatné ustenovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté zostávajúv platn'osti
bez zmeny.

V.fsS tt iiÍ Í 1111íďŕ ^? ^SXÍ^l '^:^ ÍÍj^ ^í Í^^Íď a

IIH^;1§"4 ÍH^ ^s^ "^.i^ rŕ ^ .i jg- ^

?.?^^fiif^b^^J?J,^^ľT!?^,T^?^^-?ú.^o-^^?^^?bia.J^od prvéh?do posledného dňa kalendámeho mesiaca. Prípadnú zmenub-vania
zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi ÚČastníkovi najmenej jeden mesiac vopred.
frekvenda fakhjräcie jednomesačná

M StňS il
^ Íďi yy.K EA ^>-i ;8^Si ^ ^ "? ..i "s 'iíSŕ^ y^í'--^v ^ .^' ^^- K ^í ^ 's ills ^ f^." ^ s-^ ^ ^. ú. ^ ^; Si^ ^Sí g/ K =j ť:

Elektronická faktúra voformáte (EF PDF)sprístupnenä na Internetovej stránke Podniku
Požadujem doručovanie EF PDF do e-mailu: sekretarlat@poproc.sk
-^sľľÍkJ3-^fis??-^J.^^ľLu^f.<?^^IÍ?/u,dJe^J/e_súhl?s.na poskytov?r!ie faktúryvelektronickeifoirms PodFa platných Väeobecných podmienok a Cennfka á
zároveň suhlas s poskytovanfmlElekfronickej faktúry sprístupnením na IntemetDvej stránke Podniku.
R^^^bh^n^^^o^^n^v^i^ľií^^+^ľ^aii^^J^^c^^!T^;^I^^^^iT.^ľ.^l?,^^
^^t^^kh^s^l^'i^^a^ľi^^ni^^i^^i^^ľi?^.^^^Í?^p^ľi^^^^f^!ľ^^^^
!LeSSÍkll?lz^S!i ^ ^^S,?-T'^.^vú.f^1f-^lľ'^^m^h"^0!3- Podnik'"ezodP°vedá za 'Škody spôsobenéúĎastníkovÍprístupom
neoprävnených osôb k údajom na elektronickej faktúre vo fônnáte PD'F. *"0dpis EF PDF bude spoplatneriý v zmysleCennÍka.

^ ^ ÍilHi^lt^t
.^ tí

^ ^gs!^i?)Sí ^SíŕKH y^ ÍSSKSSs^S ^E Vy .i ^í^ff fí^!ďí ^- i^S^^
ä, Si. y 'SÍtí ^ť^ ^^n^ ^ ^ ií l^i iti^ .ť :í ^ď^ jsy;AV^..- Í&^'s^ s& J^w /Ti'iíKľľcŕ3 ^

^^^^^^ÍI^^^v^^^úÍ^^^a^^^^tl^^^^^a^?^^^n^^ll^J^Ť(^8^^^i^^^u^lo^^20^^^^^^^en^Jn^fiPripadepomsemazav^uúéas^kanepretrzitevyužívaťs^
PodnikuzmlUYnupo^utuj>repnslusnús^zbuadobuviazanM
príslušnom Cenovom výmere, ak sú ÚčastnÍkovi poskytované služby na základe tohto Dodatku za zvyhodnených podmienok podra príslusnefakae.

HIIIIH ss ^s$ätí^ i fiä:svss.-f? /{ 'ňí -I ^ ^^<1?sfť& ^

^%^^ÍÍ@S íľ; A: iSI s^ '.h
f Vs s '^' IN S3%ŕj|i&ťä

^ľs^ss

Podnik sa zaväzuje poskytovať služby Účastnfkovi za zvýhodnených podmienok podľa typu akcie vyznače 'iSp^teifô'eäš'UTSTpoamlgTOK-zverelrrených Podnito U II

pre poskytovanie danej akcie v prislušnom Cenovom výmere, ktory tvorí súčasť tohto Dodatku. Poďmíenk danej akci^^^li^^gpif^^ ^^tohto Dodatku označenej ako "Podmienky akcie".

Dátum

Kobjednávkeč.:1-ZIYFIP Podacla Čfalo: zz Cfalo 8p ^. i.';
Kzmluveč.: 9900418880

Kód dokumentu; SD001-ZJPFTX Kód účastnika: 1002256700 Objednávka: 1-ZIYFIP ^trana 1z 5
PrHohy/llaly: Vybavujs):
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ď'i^fľff

Altciové ceny pre Präyníckéosoby a ^zicke osoby - podnikateľov za využivanie telefónnej pripojky TP1 s aktivovaným volacím programom Biznis Aktiv, Biznis
Slovensko,BiznisUni50BTisUpJ150BíznfePremiumapreprepräynickéosob^^^^^
ISDN BRA prístupu s aktivovaným volacím programom Biznis tSDN Uni 100, Biznis 1SDN Uni 200 za nasledovných podmienok a's nasledovnými benefiťmi:

A)poskytnutie akcíovej mesačnej ceny za používanie

^^nl^ r'5^yropBi^teoSa?ST)npT^s^^il^^o^ti^b(^^i^Í^sT^v^^l^tei^b^élh^
viazanosti"), vo výäke podfa Tabuľky č. 1:
Volacf Pro9ram._cenaPlatnáPočas_15 mesiacov (bez DPH)/mesiac; Cena platná pofias 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 Unl 150; 19,99 EUR ; 23,99 EUR ; vopred
Biznis ISDN Uni 100; 23,99 EUR ; 28,79 EUR ; vopred
Biznis ISDN Uni 200; 27,99 EUR ; 33,59 EUR ; vopred
Tabufka č.1

B)poskytnutíe akciovej mesačnej ceny za používanie

^^^^ep^^Íl^^n^olS^CSIľi 1^oS9^nÍsB^ JS t?^O^i^sz^illoi^l2itiltSo^n^^in^tiB!^i'^Í^L1a6ioe B^ľi^é^SIÍI5la^^ ^^raBi^Ap!^lt^l^Í ^t mesíacov
(ďatej len "doba viazanosti"), vo výžke podfa TabuFky č. 2:
VolacÍ program;Cenaplatnapocas_27 mesiacov (bez DPH)/mesiac: Cena platnä počas 27 mesiacov (s DPH)/mesiac; Splatnosf
BiznisAktiv; 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

! Biznis Uni 150; 16,99 EUR ; 20,39 EUR ; vopred
: Biznís ISDN Uní 100; 20,99 EUR ; 25.19 EUR ; vopred
j Biznis ISDN Uni 200; 23,99 EUR ; 28,79 EUR ; vopred
Biznis Premium; 39,98 EUR ; 47,98 EUR; vopred
TabuFka č.2

C)poskytnutie akdovej mesačnej ceny za použfvanie

^^^epI^^Jrl^^pm^olS^CS^1poS9^tenesB^5JS ^tí^OK^Sz^illoi^eil2>tkSo^n^s^in^tiBÍZ^i'^^L1a5ioe B/i^í^é^SIÍI(ľa^^ ^^raB^Ap^ t^1^ ^esi mesiacov
(rfalej len "doba viazaností"), vo výške podía Tabuľky 6. 3:
Volací PrDgram;_cenaPlatná_P06as_39 mesiacov (bez DPH)/mesiac; Cena platná počas 39 mesiacov (s DPH)/mesiac; Splatnosť
BiznisAktiv; 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
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

Tabuľka é.3

D) poskytnutie dvojnasobného počtu vomých m_inútv rämci volacíeho programu a súčasne akciovej mesačnej cenyza použfvanie

^^^^í^^^-^n^^^í^gara^^^o^^c.i^n^n?^u^^^im.^i^^^^1^^
yot; programiAkciovy počet vor- min-: smery volar1i zahmuté vo vornych min-: cena platná pocas 27 mes- <bez DPH)/mes:; Cena platná počas 27 ŕnes. (s
DPH)/mes.; Splatnosť
^^^:J2^m^t^'-m^'?ZV?J^^;->vola,ni?.nao^m^?^^ola?ia.o"a_1-tarifn.épásm(?; 15."EUR; 19,19 EUR;vopred
BizmsUni50^00^estne^medzim VolP(06x) volanrana096x mobilnévotaniaSR m^^^
^?.'? !ir^^<?i.?J?íllmJ^1:n_eLm.Tjz"1n'.'y?_lpí9^'.ľ?ITnia na 096ximobilné yolania SR- medzin. volanía 0. a 1. terifrié pásmo, 23,99 EUR ; 28,79 EUR; vopred
Biznis ISDN Uni 200; 400; miestne, medzim. VolP (06x), volania na 096x, mobilné volania SR, medzin. volania 0. a 1. tarifné pásmo; 32,99 EUR ; 39,59 EÚR ;
vopred
Tabufka č.4

E) poskytnutie dyojnásobného počtu vorných minút v rámci voladeho programu a súčasne akciovej mesačnej ceny za používanie
^^^Í^^J^i^il^n^fl^i^í^?Ja^r^^ŕnC^iľh^n^^^'.^l^Si^^^ľ/^^if^ Uni 200
,^^d^a52^-^S^to^^^-^äle"?*a-°SB?-^te''°draJabu^":
Y^; ,?ľ?r?m^^k?-iov^počet vor" mír]"; smery volaní zahmuté vo vorných min.; Cena platná pocas 39 mes. (bez DPH)/mes.; Cena platná počas 29 mes. (s
DPH)/mes.; Splatnosť
BiznisAktiv,200;miestne,med,am.,VolP(06x) volaníana096^ medzin.volania O a1. tarifné pásmo; 15,99 EUR; 19,19 EUR;vopred
ll^ ^^?L^?r^^B^^^^^^P^^?^^an^^^x^^^^^.^as^Rrr^ ^^aooaa11^^^^°^2^
Biznis ISDN Uni 200; 400; miestne. medzim. VolP (06x), volania na 096x, mobilné volania SR, medzin. volania 0. a 1. ta'rifné pásmo; 32:99 EUR ;- 39^59 EÚR ;

!vopred
Tabuľka č.5

ľ2 ^ti.?l?l^ŕ..??i(??^tie.-b^l.ľ^-vyílc^ľ-e_^(:;í1.volar'Lr1lajedn?.yybr^ne mobilrle čfs!°za akciovú cenu volaní vo vyske 0,06 EUR bez DPH/0,072 EUR s DPH
zaminutu na automaticky uskutočnené volania do verejných mobilných sietf národných operätorov po dobu 12, 24 alebo 36 mesiacov dojednanej doby
viazanosti, a to odo dňa aktivácie balíka Zvýhodnené volanie na Jedno mobilné čfslo.

E) Balíček medzinárodných volaní Biznis zahraničie poskytovaný poäas 27 alebo 39 mesíacov
Balíček; Početvoftiých minút/mesiac; Cena (bez DPH)/ mesiac; Cena (s DPH)/mesiac
Bíznis zahraničie; 1000 min do zahraničia; 3,99 EUR ; 4,79 EUR

Kobjednávkeč.:1-ZIYFIP zz
Kzmluveč.: 9900418880
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je^^k^^^^J^^^J^lj^^^^f^^^^ulJ^a^^f^^Í^^^^ti^t^EÍ^^i^á^l^^Iró^í^l^^^^ do

^!"}ŕ^sJ!ll^nJfr,iS°-f?á!!n^-a.lAPOPJ^e.n^?_a,k^^^
cenoveho ^memm&že,Ú6astnfkpoziadaťlenvmomentepodanianávrhuZmluvy alebo Dodatku k Zmluve podFa podmienok tohtocenového vymeru~ku'každej
telefónnej pripojke TP1 je možnosf aktivovaf jeden balík Biznis zahraničie.

f

^!^í^kr^Í^l^hn^'^n^u<iTnn^^i'^L^^y^^?l ^i^,^TlZL^L^^d^^^T^.^ ^ ^
^lf,^?lrms^j;^^-^!ľn?,!^.^??sl^^k-^ľ!^! !^ri?m_eíistuJ,1??' Pč^s.tní"k YTS ProsfrRdriíctvo"i TP1 požiadal o aktivádu programu Biznis Premium s
Balíčkom BizniszahraniĎie. Úcastník môže Balfôek Biznis zahraniéíe kedykofvek poCas doby poskytovania zrušiť, opätovná aktirócia baÍíČka'Bizniszahraničie za
podmienok podFa tohto cenového výmeru nie je možná. Po uplynutf doby 27 alebo 39 mesiacov od'o dňa aktivácie balíčka Biznis zahraničie bude talícekltznís
zahraničie zrušený.

^^^li^k^c^ľna^T^r^i^^^^^ľc1ľít^i?fi^^fJi?.^nn^+^^^nc^^^^^^
^Í^^^^^I^fie^^^^^ľf^li^nk^!?^.f.^^!ľ^'^^.^hJ?.^ľ^l!LO,^.-lruJľľ^o^syl^o^.^cl^s^luv^.ú^m^^e^^uĽeb^^Tkom1 s^na^a^é^^^
ukončenia akcie (urcujúci Je dátum prij-atia návrtiov zmluvných dokumentov).
^risfÍ^^'^^^i^y?^^^^^^?ei?^r^^&i^ľe^^ty^^^,^^Tl,^Í^JI^^dľ^^^nedofučr na-centmm-služlebzákazníkom' resp-na predainé miesto do troch ^ždňov od "končenía akcie, nevzniká mu námk na ponukanéakciové ceny siuzieb
uvedené v tomto cenovom výmere.

f

.1-1._^?stľ,'kÄt^-.rlTrok.^?-'íy-l^.í'?J?Le-t^l^I1?[-p'1F_OJky-,TP!! -alebo ISDN BRA pristupu za akdové ceny alebo akdových podmienok v zmysle tohto cenového
výmeru. ak počas doby viazaností dôjde k nasledovným prfpadom:
a) zmene volacieho programu na žiadosť Účastníka,
b) prechodu z telefónnej prípojky TP1 na ISDN BRA prístup alebo naopak,
c) zmene v osobe účastnfkaz právnjckej osobyna ^zickú osobu-spotrebitera pri volacích programoch k telefónnej pr(pojkeTP1.
í^^ÍF^^L ?^^f^J^^^eL^^ I^Ľ?,a-I^S^ ?-F^-p_rÍ?^p.^ b°naoF^II<lpo^ra písm- b) a pri zmene v osobe účastníka z prävnickej' osoby na
fyzickú osobu pri votacfch programoch k telefónnej prípojke TP1 podra pfsm. c) sa neupiatní^

l^!Í^^i^^f^i^^v^2i^!^>n!^t5IiľľÍllsI.I^ .^f^/?^^,?^it-^fľ.-^f^lT.^'í?Í?J:Tľ^^^^^<n,e!ľá_r!.^n3k Ličastník' ktor^mu plynie cloba
=ÍlíÍ"S^ ^^S^°^?S°^^ -u?rfmSm^ato3.kdend^-'"'!^"'""
??ľ^,^ťf^lC.I"!^^p^!!^.lf-t1?? '^'^íť^TTľ.L^.^*^ -^r^ ^^'e lti^ .^??n?^ti na základecenového Yýmeru, ktorým bola defínovaná
lk^várenl^riaden^preLT,n;e"premles^enletelefännej_Prl.POJkyTP1 alebo ISDNBRA pristupu alebo znadenie lotólnejprenositernostTčÍslapripreloženf
^^nh^C^^YTi^l^l^o^^?.^^ils^y."ľ^^^^^a^?^^I^J^Ž^'^^..!?ľ-n.^^?-°^^^
cenovéhovymeru. Úcastnfk, ktorému plyriiezmluvná viazanosť na základe-cenového výmeru, ktorym-boiadéfinovanáakcjová cena koncovéhoteíefónneho
zariadenia (okrem akciovej ceny GPS Mio Moov 200 CEU) môže využiť benefity podFa 'tohto cenového výmeru.

13Akciové ceny za používanie ISDN BRA pristupu v zmysle tohto cenového výmeru mfiižu využiť aj fýzické osoby - nepodnikatelia.

^f^n^^l^^u^^^^^l:^^^^i^li?oľ^>^^f^t^T^nz^^^isf,n^
^S^^=,^^^^=^rs  s^sn^ä"euss"ród"^ukoľktor^mlk::
^"^"^^^^s^-s^s-^s^0^:"3^^?'""^^"*"^
Zm^uvu pred "P^tímdohodnróei dobyvia^nasU. V pnpadeze_Úéastnf^pomší záväzok nepreträte využívať VTS vo zvolenom volitemom voíacom-prugrame
po6as12,24alebo36-mesačnejdobyviazanosti,atonajmä,a1enielentým,že:
a)r uskutočnf taký úkon, ktorý by smerova) )< ukončeniu Zmluvy pred uplynutím doby viazanosti alebo
ä?-??^^-?J?^.h5>d^a-^o!.a-(lí-p^f^mJS_ľižšfm.l^Bsačnym.p?pla ak° VOIitefriy volací program pôvodne zriadený na základe Zmluvy alebo Dodatku a
takýto program mu bude po dohode s Podnikom aktivovaný alebo
SID^^ilľn^^L^^.?^e^.^n^Iľfl^^^lL^^ŕ.^.>^J^1^?^^??i^ľ!^^_^_^^
e Podnik oprávnený vyúčtovať účastnfkoví zmluvnú pokutu v závislosti od volacieho programu vo výske podra Ťabuŕky c. 6:

Volací program; Zmluvná pokuta y prípade porušenia podmienok podľa bodu A) (DPH sa neuplatňuje);
BiznisAktiv, BiznisUni50, Biznis Uni 150, Biznis Slovensko, Biznis ISDN Uni 100, Biznis ISDN Uni 200: 100,00 EUR

^l^i^^ra^^^n^p^^^^r^l^p^ä^^p^^n^^o^^b^^C^^l^b^E^^D^^^^
ťolací program; Zmluvná pokuta (DPH sa neuplatňuje)
Biznis Premium; 0,01 EUR
Tabufka č.6

?T^Í^ÍL^!!L^ ^?^?.!2^1af!-°Í??fa-pi^^^,-l?^.?nc!s^-ňo-írl-,1-" d^^bra 2^12 ajeho učinnosť končí dňa 28- ľebruára 2013 (vrátane). Účasfnfk zároveň
vpjím podpisom potvrdzuje, že súhlasf s podmienkami uvedenými v príslusnom Cenovom výmere.ä

viiesto: cmi7)o^ŕc ^-

Dátum: ^' 3 ?^Q 11 Ha^i.MrfrjZj/t-rs
.

'...íi\ vjbierir.-i.k/  G/-;(i-3

^^ !if v Slo<a< I^'I'ÍHÍÍIÍĽ
ŕ /. '-.f f

.y^-/^.^
CB ^*"^. t * flil

j M .. .>lo CP'ill '2*t ru0.ŕ( -]

.ť? ^ aŕ
.^?"V?

r* f^ťäS7^^^ \^ S3

^?is ^ peéíatka) Účastníka
ŕ ^,'íst^s'

(resp. splnomocnenej osoby alebo podpis a pečiatka Podniku/zástupcu Podniku . 0~&31\'Í>fkl DÍMlZa'ä Ml :f> 'ic,-
štatutämeho orgánu)
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