
Obec Poproč
y.

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
sp. zn.: OcU-I-496/2019
č. záznamu: 496/2019- 001

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 dophiení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverej niladňa
11.10.2019 na webovom sídle obce Poproč:

r_

zmluvu, sp. zn.: OcU-I-496/2019

uzatvorenú: 10.10.2019

účinnúod: 12.10.2019

zmluvné strany:

l./ Obec Poproč
v

Skolská2,04424Poproč
zastúpená Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, starostkou obce

a

2., Slovak Telekom a.s.
Bajkalská28,81762 Bmtislava
zastúpená: Silviou Haburaj

Predmet zmluvy:
/

predlženie poskytovaných služieb na adrese Poproč, Kostohiá 40

VPoproči, dňa 11.10.2019

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním
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Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík Kód objednávky: 1-708607136477
služíeb Kód účastníka: 1002256700 ->1
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u
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B
uzavretá v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o eleklronických komunikáciách

(ďalej len "dodatok", "Dodatok k Zmluve o baliku" alebo "Dohoda") medzi;
PODNIK

Slovak Telekom, a.s. ??Jk?!SJ?Í 2^_ .81?"6^ Bratlsllava_> zaPísany-obchodnyregist^r Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sa, vložka číslo 2081/B, IČO: 35 763 469:DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273Í93

Kód predajcu: Felesales VSE Supp_42257 Kód tlačiva: 841
Zastúpený: Silvia Haburaj
(ďalej len "Podnik") a

ÚČASTNlK - PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ
Obchodné meno/ Obec Poproč, Skolská 632/2, 04424 Poproč
Sídlo podnikania:
Register, číslo zápisu
podnikatera:
(ontaktný e-mail: ocupoproc@ke.telecom.sk Kontaktné tel.č 0907950728>

ICO: 00324639 IC pre DPH:
(ďalej len "Účastník") \

ŠTATUTÁRNY ORGÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA
ritul/Meno/Priezvisko: Iveta Komorová Hiľovskä
Ulica: Súpisné číslo: Orientačné číslo
Obec: PSC>

elefón: C.OP / Pasu
r

ADRESÁT - adresa zasielania písomných listín
itul/Meno/Priezvisko: Obec Poproč

Adresa zasielania: Poproč, 04424 Poproč
Spôsob fakturácie: EiiSS>.?Íl? ^Ít.l?^Lfľt2?lI21LÍE.FJ!S5 ^ŕ^?Se^Ínamteme.toveJ stránke Podniku

Požadujem dorucovanie EF PDF do e-mailu sekretariat@poproc.sk
Zúčtovacie obdobie: Mesaéne od 1-dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiacl
TABUĽKA č. 1

BALÍK 1P - AKCIA: INT => DOBA VIAZANOSTI: 24 meslacov Aktivácia
číslo zmluvy: Kontaktná osoba: Iveta Komorová Hirovská Telefón: 09079507289922866752 Adresa doručenia: Školskä 632/2, 04424 Poproč
Nazov stužto: M?igla hrtemet ŕ

Číslo zmluvy: Adresa umiestnenia: Kostolná 753/40, 04424 PoproČ9916903321

Identifíkácia prístupu: 0018153437
Fyp pripojenla: Optická technológia - GPON
Program služby: Magio Internet L - Optik
Pevná IP adresa polročne 1
HAG/ONT WIFI
KŽ-QN1
Dátum: 04.10.2019

Näzov Platnosťceny CenasDPH SpfatnosťBalík Magio Internet L Akciová cena platná počas 1. - 30. mesiacá 1590 EUR mesaône/vopredáklad pre výpočet ZP - Balík Zmluvná pokuta za porušenie záväzku 180,00 EUR* jednorazovo -

viazanosti

Na potožky označené * sa neuplatňuje DPH

1) ^^^^^o^^^^^^*l^^^^SÍ^^^^^^^^^'^^^^Í^?^^^!^^^^^i^'!^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^'^^^^^^^^^^^^^^^^!*^^^^^^ Í^í^!
Dodatkom dotknutá a plynie naďatej bez zmeny a Podnik ú&Íuje cenu v ^vÍslosti od toho, v ktorom momentedoby viazanostisa ÚeastníknachádM.
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2) Predmetom lejto Dohody je aj záväzok PodnJku odovzdať Účastnikovi zariadenie podľa tejto Dohody a poskytnúť mu zľavu a záväzok Úéastnika zariadene
preyziať a zaplatiťzaň kúpnu cenu potfra Dohady spôsobom a za podmienak dohodnutých v tejto Dohode a spÍňaf podmienky pre poskytnutie zľavy. Zariadenie
môže byť v tejto Dohode alebo v dokumentoch súvisiacich s touto Dohodou označené aj ako koncové zariadenie alebo iným označenim zodpovedajúcim
povahe zariadenia. Prevzatie zariadenia Úäastnikom a uhradenie kúpnej ceny potvrdzujú Podnik a ÚĎastníkom podpiscm tejto Dohody, ak nie je pre konkrétne
zanadenie v tejto Dohode alebo v dokumenloch súvisiacich s touto Dohodou uvedený iný momen; odovzdanía zariadenia alebo uhradenia kúpnej ceny
zariadenia. Pri úhrade ceny zariadenia na splátky Účastnik uhrádza akonláciu kuriérovi pri odovzdaní zariadenia, ak je výška akontácie za zariadenie viac ako
12   alebo na základe vystavenej faktúry, ak je výska akontácie najvíac 12  , ak nie je v tejlo Dohode pre kcnkrétne zariadenie uvedené inak. Ak sa má
konkrétne zariaäenie v zmysle uslanoveni tejto Dohody alebo dokumenlov súvisiacich s touto Dohodou upravujúcich jeho predaj doruciť, doruÉenie je vykonané
na adresu pre zasielanie pisomných listin v pracovných dňoch medzi 7:00 až 19:00 hod., ak sa zmluvne strany nedohodnú v konkrélnom pripade inak, Äk dôjde
k zániku tejto Dohody, resp. Dohody v časti týkajúcej Služby, v súvislosti s ktorou Podnik predai Účastnikovi za'iadenie so zravou, z dôvodu nemožnosti
zriadenia pripojenia k sieti, dôjde zároveň aj k zániku Dohody v éasti týkajúcej sa predaja zariadenia.

3) Na základe tohto dodatku dochádza k uzatvoreniu novej Zmluvy o poskytovani verejných služieb, ak sa Služba má na základe tohto dodatku Účastníkovj zriadiť
vzmysle dohodnutého spôsabu znadenia (ďalej len Zmluva") alebo k uzavretiu osobilného Dodatku kZmluve opaskytovaní verejných služieb, ak sa Siužba
nemá nazáklade lohto dodalku Úéastnikovi zriadiť (ďalej len "Dodatok"). Podmienky Balika sa na poskylovanie tejlo Jednotiivej Služby vzmysle tejto zmluvy
neuplalnia.

4) Účastník má nárok na poskytovanie Služby v zmysle tahto dodatku vo zvolenom programe v zmysle tabufky č. 1 za akcicvé ceny podľa tabuľky č. 1 a to odo dňa
zriadenia Sluzby (ak sa Služba zriaďuje) aiebo odo dňa uzavretía Dodalku (ak už účaslnik Siužbu využiva na základe existujúcej Zmluvy) vzmysle tohto
dodatku. až do uplynutia 30. mesiaca oda tohlo dňa. Po upIynLti 30. mesiaca bude Úéastnikovi posiytovaný zvolerý Program Služby za cenu bez viazanosti
podľa platnéha Cennika. Deň, ktorýje rozhodujúci prezačatie poskytovania Službyje Rozhodnýmdňom.

5) ZÚČTOVACIE OBDOBIE: Trvanie zúčtovacieho obdobia je uvedené v tabuľke 5 názvom "Adresát - adresa zasielania písomných listín". Prípadnú zmenu trvania
zúétovacieho obdobia Podnik oznámj Účaslnikovi najmenej jeden mesiac vopred. Frekvencia fakturácie je jednomesačná.

t

6) podnik a Úcastnik uzalvárajú vo vzfahu k tejto Službe Dodatok, ktorym sa Zm'uva o poskytovani verejných služieb pre službu Ídentifikovanú v tabuflte č. 1 ako
identifikácia prístupu (ďalej len<Zm!uva") mení a upravuje v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto Dodatku 1< 2m uve o ba;iku. Ostalné ustanovenia ZTiluvy,
ktoré nie sú týmto Dodatkom k Zmluve o balíku dolknuté zostávajú v piatnosti bez zmeny.

7) PODMtENKY AKCIE PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY INTERNET

a) Prechod ra ni^i program Služby Intemetakoje uvedeny v Tabufke č. 1 Jespoplatnenýpoplalkom 9,98 EursDPH. V prípade využitia ponuky nadačasné
vyuzivanie vysšieho programu za cenu nižsieho i) v akcii na 3 mesiace má Účastnjk právo na prechod na nižsí program služby Jedenkrát bezplatne poéas
prvych 6 mesiacov od zaíatia poskytovania Služby ii) v akcii na 12 mesiacov má Úcaslník právo na prechod na niž-ši program služby jedenkrát bezplalne
počas prvých 12 mesiacov od zacaíia poskytovanía Služby.
Pre urcenie nižšieho Programu služby, ja rozhodujúce poradie urcené v nasledujúcom pismene lohta bodu. Zmena Programu služby v zmysle tohto písm,
nemá vplyv na plynulie doby viazanosti.

b) Pre stanovenie vyääieho programu službyje uróujŕce nasleaovné poradie, priéom pismeno a) označuje najnižši program a pismeno c) najvyšäi program:
a) služba v programe služby M, b) služba v programe služby L, c) siužba v programe služby XL.

8) ZÁVAZOK VIAZANOSTI: Úéastnfk sa zaväzuje, že počas doby viazanosti urôenej v TabuFke č. 1 (ďalej len "doba vazanosti"), ktorá sa počita ad Rozhodnéŕ-o
dňa: (i) zotrva v zmluvnom vzťahu s Podnikom vo vzťahu ku každej Službe paskytavanej podFa fejto Zmluvy o balíku, teda nevykoná žiadny úkon, ktorý by viedol
k ukončeniu jednotlivej Zmluvy a (ii) bude riadne a včas uhrádzať cenu za poskytované Služby (ďalej len ^áväzoK viazanosti"), priéom porušením záväzku
viazanosli je (i) vypoveď Zmluvy Úéastnikom, ak výpovedná lehola alebo iná osobitne dohodnutá lehota uplynie počas cojednanej doby viazanosti, (ii) žiadosť o
prenesenie telefónneho císla k Ínému podniku poskytujúcemu služby etekíronických komunikácii, ak v dôsledku tejto žiadosti dôjde k ukončeníu Zmluvy o
poskytovanf Hlasovejslužby po as dajednanej, doby viazanosíi, (iii) nezaplatenie-ceny za poskytnuté Služby Úôastnikom ani do 45 dni po jej splalnosti/na
základe ktorého vznikne Podniku právo na odstúpenie od Zmluvy (ďaiej len "poruéenie záväzku viazanosti"). V pripade prerušenia poskytovania Služieb
Podniku, počas ktoróho Podnik neúôtuje Účastnikovi pravidehé poplatky za Služby, na základe využitia práva Podnikj preméiť Účastníkovi poskytovanie
Služieb vyplývajúceho z príslušných právnych predpisov alebo Všeobecných podmienok aleba na žiadosť ÚĎaslníka v súlade so Všeobecnými podmienkami, sa
doba viazanostÍaulomatÍcky predíži 6 obdobie zodpovedajúce skutočnému Irvaniu prerusenia poskytovania Služieb Podniku, kedy doba viazanosti neplynie

9) ZMLJVNÄ POKUTA (2P):
*

a Podnik a Účastnik sa dohodli, že porušenim záväzku vjazanosti vznikne Podniku voči Účasínikovi právo na zaplateníe vyúctovanej zmluvnej pokuty.
Zmluvná pokuta okrem sankčnej a prsvenčnej funkcie predstavuje aj pauäalizovanú náhradu škody spôsobenej Podniku v dôsledku poruäenia záväzku
viazanosti vzhľadom^na benefity, ktoréPodnik poskytoi ÚSastnikovi na základe tejto Dohody. Benefitmi sa rozumie súčet všetkých zliav zo štandardných
poplatkov za zriadanis a poskytovanie Služby (vrátane Dcplnkových služieb) podľa Cennlka (rozhodujúce sú ceny bez viazanosti), zľava z ceny zariadenia
podfa tabufky č. 1, ktorä predstavuje rozdiel medzi neakciovou a akciovou kúpnou cenou, ak ooío Účastníkoví na základe tejto Dohody poskytnuté.
Benefity poskytnuté Úéastnfkovi na zäklade tejto Dohody tvoriace základ pre výpočst zmluvnej pokuty sú uvedené v labufke č. 1 a v časti "podmienky
akcie pre poskytovanie služby", pripadne v Akciovom cennlku. Základom pre výpoéet zmluvnej pokuty v prípade porušenia záväzku viazanosti všetkých
Služieb v Balfku Je súčet základu pre výpoôet vo vzťahu k Balíku a základu pre výpoéet vo vzťahu k všetkým zariadeniam, ktoré boli Účaslnikovi na
základe tejto Dohody poskytnuté a to vo výške uvedenej v tabufke 5. 1. Základom pre výpočet zmluvnej pokuty v prípade porušenia zmfuvného záväzku
viazanosti len vo vzťahu k niektorej zo Služieb v Balíku je súčet základu pre výpocet vo vzťahu k lejto jednol.ivej Službe a tých zariadení, ktoré boli
Účastníkovi poskytnuté výluéne vo vzťahu k tejto Službe a to vo výške uvedenej v tabuľke  . 1. Ak je predmetom tejto Dohody aj predaj zariadenia
špecifikovaného v Tabufke č. 2 tejto Dohody na základe osobitných podmienok tejto Dohody s cznacenim .PREDAJ ZARtADENIA", v Žáklade pre výpocet
ZP nie je zohľadnená zTava z kúpnej oeny takéhoto zariadenia a jej vrátenie je upravené v samostatnej äasti lejto Dohody s oznaôenim "PŔÉDAJ
ZARIADENIA". Tento základ pre uräenie zmluvnsj pokutyje v Dohode oznaéený aj ako "Základ pre výpočer.

b) Vyúŕtovaná suma zmluvnej pokuty bude vypočftaná podía nižšie uvedeného vzorea, ktorý vyjadruje denné klesanie zo Záltladu pre výpočet poéas piynutia
doby viazanosti až do dňa ukonoenia Zmluvy alebo prerušenia poskytovania Služieb v dôsledku porušenia záväzku viazanosti:
Vyúčtovaná suma zmluvnsj pokuty = Základ pre výpočet ZP - (celé dni uplynuté z doby viazanosti/ceikový poôet dni doby viazanosti * Základ pre výpočet
zmluvnej pokuty)

c) Zmluvná pokuta je sptatná vlehota uvedenej na fäktúre, ktorou je Úôastnlkovi vyúčtovanä. Uhradenim zmluvnej pokuty zaniká dojsdnaný záväzok
viazanosti vo vzťahu ktej Službe alebo Službám, ku ktorým bola zmluvná pokuta uhradená, preío Účastník zmÍuvnú p'okutu za porušenie záväzku
viazanosti zaplatí iba jedenkrát. Podnik je oprávnený požadovaf náhradu škody spôsobenej porušením záväzku viazanosti, pre prfpad ktorej bola
dojednaná a vyúčtovaná zmluvná pokuta, )en vo výške presahujúcej sumu vyúčtovanej zmluvnej pokuty.

10) Spracúvanie osobných údajov: Podnik sa zaväzuje spracúvať osobné údaje výlučne na úcely, na ktoré boli ziskane. V prlpade zmeny účetu spracovania
osobných údajov si na túto zmenu vyžiada osobitný súhlas. Viac infbrmácií o použfvanl osobných údajov možno nájsf na www,telekom.sk/osobne-udaje.

11) Zmluvné strany sa dohodli, ževprípadezmenysadzbydanezpridanej hodnotyje Podnik oprávnsný ktorúkorvek z konecných cien služieb Podniku upraviťtak,
že k zäkladu dane (cene bez DPH) uplatní sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti Podniku.

12) Vo vzťahu !( Službám, pri ktorých je v Tabufke fi. 1 k poiožke .Názov služby" uvedené ^ktivácia" sa týmto dokumentom uzatvára Zmluva na dobu neurčitú.
Dodatok vrátane zmlúv v ňom obsiahnutych je možné meniť niektorým zo spňsobov dohodnutých v tomto dodatku, Cennlku, Všepbecných podmienkach alebo
Osobitných podmienkach. Tento dodatok nadobúda platnosf a úcinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami. Podnik a ÚCastník sa dohodli na určení
dôvodov podstatnejzmeny zmluvných podmienok tak, že tieto dôvody sú obsahom Sasti Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb Podniku,
upravujúoej Zmenu Zmluvy.
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SJn!Lstránke,UTOľlpodmko^Lúfia.stnik.(i)saMyäzu^.d^réiavaťa/lad^
a (ii) záväzne si objednávm v tomto Dodatku k Zmiuve o balfku špecifikované Služby.

14) ^ok'ai'Je^entoDodatokkzm^veobalikuuzahoren^medziPodnikomaÚe^^^^^ ktoréhoje mozné považovaťza spotrebitera podfa zákona é. 102/2014

^k^=K2^u ^K -te^^^predIrotom--d?^z-aSS~-a-Jl-"^---i-  ktoreiprBdmetomjepredaj^aru, sa považ^, aj keď sú ustanovenia upravujúce nájomKZ alebo pr.daJlovaTu^bsahom-tohÍaDodatkTk'ZmÍuv^baÍÍku: Í
Sd^ú^?^^TiJ,^ÍV:!!^LÍ^.!!D^OAk.^uveo,batÍk^zru5ľiea^ ]?k-.vrá.^n^eho^n^ i
tó,OÍ^atku^50ľ.ú astnÍkJeďnnynsLV!astnenáktad^ncynesk6r.v lehote u dni odo dňa ^Dodatku^ZmÍuveobalÍku'v^PodmkL: akékof^ |

1poplatkov za Služby a za elektronický obsah, pri ktorých súhlasil Účastnik s ich poskytovanim;resp"po5kytnutímpreďupÍynuTímTehoty
podFa ZoOS na ocfstúperie.
f

15) o^^e^tet^j(^J^Dr^l^teTm^?osS^l^ok^l^^b^^vJl^b^^
do.hodn.lÍtóÍnak- podn má.p,^vonaúhradusumy úmem^ rozsahu P°skytnulého plnenia domomeníu-odstúpenia:fýmtoi'uhlasom'nie-je'ďotknuíé
prÍvlúéa.st".íka.-odstó,^ť^Jehote 14 dní v zmysle tohto bodu- Podmkzároveň-s týmto Dodatkom kZ'mluveo Í^IÍku 'odonda; U6astnÍkavT5
Informäciu v zmysle § 3 ZoOS.

.^

V Bratislave, dňa 05.10.2019 v ?.^.Q </
dňa................................^^.'^/
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