
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
v

Sp.zn.:S-374/2016

Z ápis 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 Poproč zve r e j n i 1 a dňa
26.4.2016 na webovom sídle obce Poproč:

y

dodatok zmluve, sp. zn.: S- 374/2016

uzatvorený dňa 1.4.2016

účinný odo dňa : 27. 4.2016

zmluvné strany:

1./ Obec Poproc
v

Skolská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským, starostom obce

a

2., SIovak Telekom a.s.

Bajkalská28,81762 Bratislava

zastúpená Sebastiánom Šcamborom

Predmet dodatku zmluvy:

zmena spôsobu fakturácie služieb a zmena adresáta na doručovanie faktúr.

V Poproči, dňa 26.4.2016
<tf

Obec POPROČ
?^pm^.raň pop^

usefr Obecného úradu
Skolská Z, 044 24 PoproČ

-2-

Eva @énková

zamestnanec obce^poverený zverejňovaní
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PODNIK

Obchodné meno: Slovak Telekom, a.s.
Sidlo / adresa; Bajkalská 28,817 62 Bratislava
Zaplsaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava , oddiel Sa, vložka člslo 2081/B
ICO: 35763469 DÍS: 2020273893 lCpreDPH; SK2020273893
Zastúpený: Šéambora, Sebastiän Kód predajcu: Kód tlaŕiva: 812
(ďalej len "Podnik") a

_ ÚČASTNÍK - PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ
Obchodné meno/ Obec Poproé, školská 632/2,04424 Poproé
Sídlo podnikania:
Register, číslo zápisu
podnikateľa:
E-mail: sekretariat@poproc.sl( Teiefón: 0908313375
ICO: 00324639 DÍ5: lCpreDPH:

r

(ďalej len "Učastník")
ŠTATUTÁRNY ORGÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titul/Meno/PrÍezvisko: Poproč Obecny Urad
Ulica: Súpisné číslo: Oríentačné Čislo:
Obec; PS^.
Telefón: [C.OP/Pasu:

Tabuľkač.1:
Pôvodníadresáti: 1002256705

Nový adresát: 1002256704
*

1 .Podnik a Účastník uzatváiajú tsnto Dodatok k Zmluve o poskytoyaní VCTBjnŕch služieb v znen! neskorôlch zmien a dodatkov, ktorej predmetom Je poskytovaniB služiab Pevnej siete Podniku Očastníkovi v
zmysle VSeobecných podm;enok pre poskytovanie verejn?ch služieb spoloínostl Slovak Telekom, a.s. (ďatej len .Zmluva"). Zmluva sa msnl spôsobom a v rozsahu uvedeným v tomto Dodatku, pričom
ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté zostávajil v platnosti baz zmeny.

t

2, Podnik a Úcastnik sa dohodli, že predmetom tohto Dodatku j6 zmena spôsobu fakturäcie sluSeb Pevnej siete, ktoré Podník poskytuje Účaslníkovj na základe Zmluvy a zmena adresáta na doručovanie
faktúr.

F

3, ÚSastnik súhlasi a potvrdzuje, že odo dňa podpisu tohto Dodatku mu bude Podnih poshytovať vo vzfahu ku véetkým službám Pevnej siete, ktoró ÚČashiik vyžíva na základe Zmluvy, fäktúm vo forme a

spôsobom uvedeným v zählaví iohto Dodatku v äasti údajov adresáta,
4. Forma a spôsob fakturäcie Očastníka uvedená v záhlavi tohto Dodatku v cetom rozsahu nahrädza formu a spôsob fakturáde, ktorä bola medzi Účastnlkom a Podnikom dohodnutá v Zmluve vo vztahu k

J

jednotlivým službám Psvnsj siste, Úfiastníkoivi bude teda poskytovaná jedna faktúra za véetky služby Pevnej slate vo fbrme a spôsobom uvadeným v záhlaví tohto Dodatku v častl údajov adresäta.
5.ÚCastník ďalej súhlasis tým, že_adresát, resp. adresáti, ktorých Úfastnfk uräil v Zmlirve a v jej dodatkotíi na domŕoyanie fäktúr za JednoUivé služby Pevnej siete Podnlku, bude na základe tohto Dodatku
nahradený novým jediným adresátom, ktofého kontektné údaje a informácie sú uvedené v záhlavf tohta Dodatku. teastník teda b'uda mať len fediného adresáta, ktorého sl sám zvolíl a ktorému bude

t

doručovaná faktúra Oíastnika za služby Pevnej siete spôsobom a vo forme uvedenej v zálilavf tohto Dodatku.
*

6,Cieastníkbfflenayedomie,žezmenaadresátaazmenaspôsobuafbímyfaMurácle8Ú2menamifaktura6nélio profilu, pri ktoromzanikajú fekturačné profily adresátov uvedenýdi v Tabufke 5.1 pod
oznacenim .Pôvodný adresaf, pričom tíeto budú nahradené fakturaônym fffiDfílom .Nového adresáta" v zmysle Tabufky Ď, 1. Fakturaônym pľofitom sa rozumie spôsob a forma fakturáde, vrätane
identifikácie adrcsáta a ďalSich údajov (napr, emailová adresa na doméovanie faktúry v elektronickej fómie); dohodnutých msdzi ÚČastnfkom'a Podnikom v Zmluve, resp. v Jednotlivych dodatkoch k
Zmluve.

7. * Ocastník podpisom tohto Dodatku potvrdzuje / udeFuje súhlas na poshytovanle faktúry v etektronickej forme podra platných VšBobecných podmienok a Cenníka a zároveň súNas s
l??lk^ov^í"L?ek^',l.tc^,^kl?'?-s?!stlJpľ'er?ím-.na,i.ntB!?1?toyeJ. stränke podniku-** Úiastnlk berle na yedomiB, žeElektronickä faktúra bude s Jeho súhjasom doruäjraná ako prítoha e-maitovej
správyvoformáte_PDF^jej otvorenie nebude chränené heslom^ protí neoprávnenému prlstupu k^údajom. Cl6astník podpisom tohto Dodaíku potvrdzuje, Že stje vedom? zodpovednosS'za ochianu
^TL"?-^.1?'^1?.^ .^k!?^.?.s^8LnS-,n',m^r^,e!.'"ľail°vú.a?rest,1.pred pnstupomtretfch QS6b- podnik nezodpovedá za šhody sp&sobené úéastnfkovi prlstupom neoprävnených osĎb k úrfajoin
na elektronickej faktúre vo formäte PDF. *** Odpís EF PDF buds spoplatnený v zmysle Cennfca,

01.04.2016

/

-!..i . . B u E.

/
Slovak Teiekom, a/s. //-^
Telekom Centru
Aupark, Nám. Osl^oditeľoy 1

'"'^0 ni Kr1?'f''äiovakTe!ekom,a.s.vzasíúpen1 Firma / meno priezvisko zákazníka WÁ
r

Sčambora, Sebastián Obec Poproč
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