
Obec Poproč
V

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproc
v

sp. zn.: OcU-S-181/2017

Z ápis v spis 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 zverejnila dňa
12.4.2017 na webovom sídle obce Poproč:

v

zmluvu sp. zn.: OcU-S-181/2017

uzatvorenú däa 11.4.2017

ucinnú odo däa: 13.4.2017

zmluvné strany:

1./ Obec Poproc
v

Skolská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským, starostom obce

2., Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Predmet zmluvy:

zmena balíka služieb pre t.č. 055/4664416

Obec POPROC
fSs:ní^rjs. _popmč
usekObe^hoÚTBdu

VPoproči, dňa 12.4.2017 Skolská 2, 044 24P'op7oČ ^
Eva Benková

zamestnanec obce /poverený zverejňovaním



Obecný tírad'PcJpmč

T . . Dátum: ^. ^. ^//
Dodatok k zmluve o poskyt(>fiutíMaRBiaých služietj ^>ŕWwie6 Kódobjednávky: 1-57485138476J/T7-T-7áY/^? Kód účastnika: 1010635100

Kód adresáta: 1010635101
Prilohy. Kódtlačiva: 841Vybitv^^: ^L O^/

>

^\

/
uzavretä v zmysle zákona ô. 351/2011 Z.z. o elaktronfckých komunikáciách (rfalej len ,dodatok" alebo "Dodatok k Zmfuve o ballku")
PODNIK

Obchodné meno: Slovak Telekom, a.s.
Sidlo / adresa: Bajkalská 28,817 62 Bratislava
Zapisaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddlel Sa, vložka číslo 2081/B
ICO: 35763469 DIČ: 2020273893 1Č pre DPH: SK2020273893
Zastúpený: Nagy, Ryan Florian Kód predajcu: Retail Shop Rep_41246 Kódtlaéiva:841

(ďalej len "Podnik") a
ÚČASTNlK- PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA- PODNIKATEĽ
Obchodné meno / VZ-OKOB-MTS ovládanle slrén, Poproč, 04424 Poproč
Sidlo podnikania:
Register,čislozápisu
podnikateľa:
E-mait: sekretariafl@poproc.sk Telefón: 0554664416
Kontaktnýa-mail: sekretariat@poproc.sk Kontaktné mobilné čislo: 0907950728
ICO: 00324639 DIČ: IČ pre DPH:

ť,

(dalej len "Účastník"
ŠTATUTÁRNY ORGÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titul/Meno/Priezvisko: Obecný Urad
Ulica: Súpisné ôislo: Orientačnéčíslo:
Obec: PSČ:
Telefón: Č.OP/Pasu:

ADRESÁT - adresa zasielania písomných listín
Titul/Meno/Priezvisko: VZ-OKOB-MTS ovládanie strén
Adresa zasielania: Poproc, 04424 Poproč
Spôsob fakturácie: Papierová faktúra zasielaná poštou.

TABUĽKAé.1
BALÍK 1 P . AKCIA: TP => DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov Aktivácia

Názov služby: Verejná telefónna služba
Číslozmluvy: 2028847053 Adresa umiestnenia: Poproč, 04424 Poproč
Telefónneéíslo: 0554664416

Typ pripojenia: Telefónna prfpojka - TP1
Program služby: Biznis linka S Aktivácia

Zobrazenie čísla volajúceho užívatefa CLIP
w

Zverejnenie v telef. zozname: Ziadam o zverejnenie
Služby vtacerých užívateFov
Služby presmerovania s parametrom prenosu B čísla
Názov Platnosť ceny CenasDPH Splatnosť
Biznis linka S Akdová cena platná poéas 1. - 30. mesiaca 6,00   mesačne/vopred
Základ pre výpočet ZP Zmluvná pokuta za porušenie záväzku viazanosti 90,00  _ jednprazovo *
Na položky oznaéené * sa neuplatŕuJĎ DPH
1) AkdochádzanazákladstehtoDodatkukzmeneprDgramuSlužby, budetíĎastnikoviposkytovanýzacenuuvedenúvTďiurkeé. 1.DobaviazaRosti,akjepretútoSlužbudohodnutá,niejetýmto

Dodatkom dotknutá a plynie nad'alej bezzmeny. Vtakomto pripade bude Podnik účtovaf cenu v závislosti od toho, v ktorom momente doby viazaností sa účastnik nachádza.
ZÚČTOVACIE OBDOBIE je jednomesačné. Trvanie zúôtovacieho obdobia je od prróho do posledného dňa kalendámeho mesiaca. Prlpadnú zmenu trvania zúŕtovacieho obdobla Podnik oznámi
f

Úcastnfkovi najfnene|j8(fen meslac vopred. Frekvencia fakturäcte je jadnomesaéná.
3) PODMIENKY AKCIE PRE roSKYTOVAKIE SLUŽBY TELEFONOVANIE

a) Oäastnfk sträca nárok na využiyanie TP1 za akciové cen^ atebo akctových podmierokvzmysle tejtoZmluvy, ak (I) poías doby viazanasti dojde k zmsnB valacieho programu na 'my
program na žiadosf Ocastnika, alebo (ii) k zmene v osobe Účastnika z fyzlckej osoby na právnfckú osobu,

t

4) Podnik a Učastník uzatvárajú vo vzfahu k tejto Službe Dodatok, ktofým sa Zmlova o poskytovanl verajnýdi služisb pre službu s tetetónnym čistom identifikovanym v tabuľke 0.1 (ďalej len
"Zmluva") mení a upravuje v nszsahu a spôsobom uvedeným v tomto Dodatku k Zmluve o balRcu. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nle sú týmto Dodatkom k Zmluve o balíku dothnulé zostäiťajú
v platnosti bez zmeny.
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5^ ^st?-ik.-y?I1ejn?L!816f6.nn,?.-s!ľ.by,m^ ?í?.vo Z^PI?,af s.a ^°. tele!fónnehozoznarnu Podniku (ak je vydávaný Podnikom) a ínformaônej služby Podniku a na sprfstupnanie svajich údsijov
?^lvto^lil;?T,!ít!?^?n,^sllĽ^b-otel?6n^h ô(slach atebotelfffônnych zoznamav, a to v rozsahu; tetefônne älsto pndstené Úôastnikovi na základe Zmhivy, adresa umiestnanla konccróho
^?!J1íe^neitelel?.?.r?LSIU-ž.by-.a,rrleľ'' Prtezvisko v fw'ÍPade fyzickej osoby - nspodnikatefa, atebo obchodné meno v pripade fyzickej osoby - podnikatera alebo prävnlckej osoby, priéom fieto
údaÍe.tvorJat^'-?á!?ladn^ rnzsahúdalov Pra úč61y zverqnenia v zozname uiastnikoy a informaänej službe. Účasbiik, ktorjfje lyzlckou osobou podnikaterom atebo právnickou osobou js zároveň
S^^u^J^^S^.^^^Tm^TiS?^ÚJaJlv^.,^^^n^,T^1^^1^nSt^^Le^^%^i^ils^_^^
dohodysPodnikom,m6zĽbyťvzQznameainforma&iejsluzbe PodnikuzverBjnĎnéajďalšieúdaJeuróenéÚĎastnikomnadrámectzv.záyadnéhorozsahupodrapradchádzajúceivety, a<su
relevantné na úôely telefóRn8ho zoznamu. V pripade žiadostl o zverejnenie údafov zároveň Účastník zéroveň berie na vadomie a súhlasi s oodmienkami zvsfejnenia uvedenými v Podmíenkach
spracúvania osobných, prevádzkovŕch a tokalizačných údajov, upravujúcBh podmienky zverejňovania údEy)v účastnikov v tetefónnom zozname a infcrmaéných službách.

^ fľ^am-,po^ytuie: .m?s^čn?-50-TO.rn.^:h ml^tl .kľ)ré ^ož?0 ^fy^f v silr!8^'slab81 a yike.ndoveJ prevädzte na mieslne a medzimesteké automatfcky uskutočnené volanla v rämci pevnej verejnej
tslefónnej siete, na volania do yerejných mobilných sieti närodných operätorov a medzinärodné volania do vybraných krajín a medzinárodné vdania ukonŕené v mobilných sieťach zahŕaníäi'ŕch
operätorov vo vybraných krajinäch.

ZÁVEREéNÉ USTANOVENIA
t

7) Spraoúvanie osobných udafoy; Podnik bucfe používaf údaja o Úcastnikovi za podmienok uvedenych v Podmienkach spracúyania osobných, prevádzkových a lokalizaénych údajov v Podniku (ďafej
^n°^^1^^1^npari^f^J ^^^^jL^l^ ^lľlT'f^/^^^!^d^vJL^.^.^
^L^JLľlľt^^^ľlľ^l^Ín^sÍ^ll^l^^^^^^^l^m[^^t,SL^^S!^*^^^^^
može Lfčastnlk takýto súhias kBdykol^ek odvolat, ak ho udelil. Úéastník može Podnik kedykotek požiadaf o irTformáciu, ako sa jeho údaje použiv^ú. Viac informáclí o používaní údajov možno
nájsf na www.telekom.sk.

t

8} Ak Účastnlk pred dňom fechnickéhozriadenla svojím konanlm alebo nečinnosfou zmari zriadenfe zmluvne dohodnutej Služby zaväzuje sa zaplatif Podnihu náklady vzniknuté v súvistosti so
zriadením Službyvo výške 100 Eur(DPH sa neuplatnuje).

9} Zmluvné strany sa dotiodll, že v prjpade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty }SPodmk oprävnený ktorókoFrók z konečných aen sluäeb Podniku upravif tak, že k záldadu dane (cône bez DPH)
uplatnl sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuälnu v äase vznlhu daňovej povinnosti Podnlku.

10) zmluva sa uzatyara na dobu neurätú. Zmluvu je možné menif nisktorym zo spôsobov dohodnutých y tomto dodatku, Cenníku, VäBobemých podmienkach atebo Osobitných podmieokach. Tento
dodatok nadobúda platnosr a účinnosf dňom jeho poapísania zmluvnýmf stranami. Podnik a Clčastnik sa dohodli na urŕení dovodov podstatnej zmeny zmluvnych podmíenok tak, že Seto dovody
sú obsahom časti ViBobecnyrfi podmienok pre poskytovante verejných služieb Podniku, upravujťicej Zmenu Zmluvy,

11) Vyhlasui'em, že som sa oboznámil sobsahom tohto Dodatku KZmluve o balíku, ako aj so VSeobecnymi podmienkami pre poskytovanie verejných služieb (cfalsj ten ,Vseobecné podmienk/'),
9,s.°.b^ŕ.Tl^.Tie.n-^,.p.ľ.ľ;s^y?"^SJ."^.bJeJevJf^^o^ý^^p?d^ieJ'^mi pľ ľWvanľi s!užle? lntsmetovéh° PrístuP" atebo Osobitnými podmienkami pre poskytova'ni'e
Hlasoyých služlsb vzávlslosti od toho, ktoré Služby sá na základe tohto Dodatku k Zmluve o ballku Úŕastnlkovi poskytorané, troriace prílohu Väeobacných podmienok, pripadne ďalsie osofaitné
podmienky vydané Podnikom a upravujúoe podmlenky pra poskytovanie služieb poskytovaných na základe tohto Dodatku k Zmluve 6 balíku (dfatej len' "Osobitné podmienky") a Ceni'íkom pre
paskytovanie služleb Podnjku, vrätane Akciového oenníka (ďalaj len "Cenník"), ktoré sa ako nBoddeliteľné súäasti tohto Dodathu kZmfuve o balíku zaväzujem dodižlavať. Svojim po<ip;som
patyrdzujem (i) prevzatie Vseobecných podmlenok, Osobltnych podmienok a Cenníka, (ii) že si záväzne ofcjednávam v to^to Dodatku k Zmluve o balíku špecffitované Služby, pii) že 'sa zaväzujem
riadneavčasplnirrfetkypovlnnostivyp[ývajúceztohtoDodafcuk2mluveobaliku.Vyhlasupm,žesomooloboiznámenyPodnikom,žeaktuálneinfom^
zlskať v aktuálnom CBnniku dostupnom na www.telekom.si( alebo Inej intemetovej stránke Podnlku, ktoráju v budúcnosti nahradí a na pradajných miestach Podnlku.

t

Podnik ponúkol Účastnikovi možncsf pri podpise a uzavreti tohto Dodatku využif technické zariadenle v Pradajnom mieste Podniku,
/

(i) Ak ÚSastnik túto mžnosf využ!!, je tento Dodatok uzavratŕ v pfsomnej farme a podpísaná dlgltalizovgnŕm podpisom zmtuvných strän prostrednictvom daného technického zariadenia, Účastnik v
takomto pripade vyhlasuje, že bolpred uzavratim Dodatku Podnikom infonnovaný o podstate digitalizavaného podpisu, naímäo tom, že digitallzovaný ooapiB Úŕastniha je jeho vlastnoručnym podpisom
prBnesenym na Dodatok prostrednirtvom technického zariad&nla ako jedinecný technickŕ zóznam vytvorený len pre úcety tohto Dodatku a tvoriaci j8j trvalú neoddeliteftiú súčast. ÚČastník výdovne suhlasí
so spracúvantm záznamu svojho digitaltzovaného podpisu jeho pŕradenjm k podolsanému dokumentu na úôef uzavretÍa a plnania Dodatku. Tento zäznam o dlgltalizovanom podpíse Úäastnlka nebuds
využltjf na žladne Iné úŕely, a to ani samostatne ani v spojenl s 'ným dokumentom. Uzavretím Dodatku tak'jmto späsobom nie je dotknutá plainost Dodatku, ani jej pfsomná fomia a takto podpísaný
Dodatok má silu onginálu,

*

Zároveň Úcastnik može pn podpise tohto Dodatku prostredníchom t&chnfchého zariadenia využlf nružnosf poslania rovnopisu Dodatku do e-mailu urceného ÚĎastnlkom.
t

Ak Účastnik túto moinost využil Podnlk odondá Úŕasfriíkovi jeden rovnopis Dodatku pri jej podpise vo forme trvalého nosiŕa na e-mail určený Oíastníkom a uvedeny ako kontaktný emall v íastl
i(tentlfikácieOäastnÍltatohtoDodaiku.Zmiuvnestra(iysa(toho(ilJ,žeDodatokbudeakopritoha^ ktoré Podnlk doruci Účastníkovi
farmou SMS na mobilné tetefónne äisb uréené ÚSastnlhom a uvsdené ako kontaktné mobliné fiiski v SasS idertifikäcie Úôastnika tohto Dodatku. Úcastnikovi je zároveň oprävneny požiadaf Podnik pred
podpisom Dodathu o octovzdanle Jedného rovnopisii v listinnej forme. Ak túto moínosť Úäastník využije, je mu popri rovnoplse zaslanim do emailu odovzdaný aj rovnopls v listinnej forme.

*

Ak Úéastnik túto mažnosf nevyužil Podnik odovzdä ÚôastnlkovijedBn rovnopis Dodatku v listínnej fonro podpisaný oboma zmfuvnými stranam'.
*

(ii) Ak Účastnik túto možnosf nevyužil, je tento Dodatok uzavretŕ v písomnej fomne a podpisaná vIastnomĎným podpisom zmluvnŕch strän zachytaným na Zmluvu priamo bez použitia (Bchrického
zariadenia. Úíastnik prevzal otí Podniku Jeden rovnopis tohto Dodatku v listínnej podobe podplsaný obtívomi zmluvnými stranaml.

11.04.2017
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Nagy, Ryan Florian OB-MTS avládanie sirén
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