
Obec Poproč
y.

Obecný úrad Poproé, Skolská 2, 044 24 Poproč
sp. zn.: OcU-I-497/2019
Č. záznamu: 497/2019- 001

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

1.10.2019 na webovom sídle obce Poproč:
r_

zmluvu, sp. zn.: OcÚ-I-497/2019

uzatvorenú: 10.10.2019

úČinnúod: 12.10.2019

zmluvné strany:

l./ Obec Poproc
v

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

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

Predmet zmluvy:
/

predlženie poskytovaných služieb na adrese Poproč, Oľšavská 24

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: 1-708643989728
služieb Kód účastnika; 1002256700 -J

(D
Kód adresáta: 1002256701 -q

-^
.ŕKód tlačiva; 841 ro
0
u
M
t
-h
~<1

B
uzavretá v 2mysle zákona c, 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
(ďalej len ,dodatok", "Dodatok k Zmluve o baliku" alebo "Dohoda") medzi:
PODNIK

Slovak Telekom, a.s. ??Jk?ISJ?á 2?.' .81L(?. ?. ,tÍsla^a-' f!?'^?ľyicíb^??l1?_re.gist^r Okres"ého súdu Bratislava I, oddiel
Sa, vložka cislo 2081/B JČO: 35 763 469. Dlč: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893

Kód predajcu: Felesales VSE Supp_42257 Kód tíačiva: 841
ZastúpďTý: Silvia Haburaj
(ďalej len "Podnik") a
ÚČASTNIK-PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ
Obchodné meno / Obec Poproč, Skolská 632/2, 04424 Poproč
Sídlo podnikania:
Register, číslo zápisu *

podnikatera:
Kontaktný e-mail: ocupoproc@ke.telecom.sk Kontaktné tel.č 0907950728
IČO: 00324639 IC pre DPH:
(ďalej len "Účastník")
ŠTATUTÁRNY ORGÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Htu 1/Meno/Priezvisko: Iveta Komorová Hiľovská
Ulica: Súpisné číslo: Orientačné Čísfo
Obec: ps *

elefón: C.OP / Pasu: Wi

f

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

Adresa zasielania: Poproč, 04424 Popťoc
Spôsob fakturácie: ^!?J?Snŕl!á ^aktúravoformátepDF(EF PDF) sprístupnenána internetovej stránke Podniku

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

BALÍK 2P - AKCIA: INT + TP => DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov Aktivácia
Cislo zmluvy: Kontaktná osoba; Iveta Komorová Hifovská Telefón: 0907950728
9922866976 Adresa doručenia: Školská 632/2, 04424PogToc
NázQyslužby:Vereináte]éfórinas(tizba
Císlo zmluvy: Adresa umiestnenia: Ofšavská 213/24, 04424 Poproč
9913171626
relefónne číslo: 0554664511

Program služby: Blznis linka L Aktivácia

Zverejnenie v téief zozname: Žiadam o nezverejnenie
Názov služby: Magio Internet
Císlo zmluvy: Adresa umíestnenia: Oľšavská 213/24, 04424 Poproč
9913221570

Identífikácia prístupu: 0018073780
ľyp pripojenia: Optická technológia - GPON
Program služby: Maglo Internet XL - Optik GPON
Pevná IP adresa mesačne 1
HAG/ONTWIFI Aktívácia
KZ-ON-I
Dátum: 04.10.2019

Optik WtFi routér - predaj
Dátum: 04.10.2019

Kód objednávky: 1-708643989728
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Názov Platnosť ceny Cena s DPH Splatnosť
Balík Magio internetXL, Biznis linka L Akciová cena platná počas 1. - 30. mesiaca 50,59 EUR mesačne/vopred
Balíčková zFava ZFava platná počas 1. - 30. mesiaca 10,00 EUR mesačne/vopred
Zľava viac za menej' Zľava platná počas 1. - 3. mesiaca 5,00 EUR mesačne/vopred
Základ pre výpočet ZP - Balík Zmluvná pokuta za porušenie záväzku 240,00 EUR* jednorazovo

viazanosti

Základ pre výpočet ZP - SIužba Zmluvná pokuta za porušenie záväzku 120,00 EUR* jednorazovo
viazanosti

Na položky označené * sa neuplatňuje DPH

1) Ak je v Taburke č. 1 pre Službu k položke "Program služby" uvedená informácia "Aktivácia", dochádza na základe tohto Dodalku k zmene programu danej
Služby, Účastníkovi je zvolený program Siužby poskytovaný za cenu uvedenú v Tabuľke é. 1, dooa viazanosti, ak je pre túto Službu dohodľutá, n:e je týmto
Dodatkom dotknutá a plynie naďalej bez zmsny a Podnik účtuje cenu v závislosti od toho, v ktDrom nnamenle doby viazanosti sa Úäastnik nachádza.

2) Predmelom lejto Dohody je aj záväzok Podniku odovzdaf Účastnikovi zariaderie podľa tejto Dohody a poskytnúť mu zfavu a záväzok Úcastnika zar;aden;e
preyziať a zaplatifzaň kúpru cenu podľa Dohody spôsobom a za podmienok dohodnulých v tejto Dohode a spÍňať podmienky pre poskytnutie zľavy. Zariadenie
môže byť v tejto Dohode alebo v dokumentoch súvjsiacich s touto Dohodou označené aj ako koncové zariadenie alebo íným označením zodpovedajúcim
povahe zariadenia Prevzatie zariadenia Úôastnikom a uhradeníe kúpnej ceny potvrdzujú Podnik a Účastnlkom podpisom lejto Dohody, ak nieje pre konkrétne
zariaden;e v tej'lo Dohcde alebo v dokumentoch súvisiacich s touto Dohodou uvedený iný moment odovzdania zariadenia alebo uhradenia kúpnej ceny
zariadenia. Pri úhrade ceny zariaden'a na splátky Účastník uhrádza akontáciu kuriérovi pri odovzdani zariadenia, akje výška akontáde za zariadenie viac ako
12   alebo na záktade vyslavenej faktúry, ak je výška akontácie najviac 12  , ak nie Je v tejto Dohode pre konkrétne zariadenie uvedené inak. Ak sa má
konkrétne zariadenie v zmysle ustanovenf tejlo Dohody alebo dokumentov súvisiacich s touto Dohocfou upravujúcich jeho predaj doruéiť, doručenie je vykonané
naadresu pre zasielanie pisomných listinv pracovných dňoch medzi 7:00 až 19:00 hod" ak sa zmluvre strany nedohodnú v konkrélnom prpade inak. ÁK dôjde
k zániku tejto Dohody, reso. Dohody v časti týkajúcej S;užby, v súvislosti s ktorou Podnik predal Účastnikavi zariadenie so zľavou, z dôvodu nemožnosti
zriadenia pripojenia k sieti, dôjde zároveň aj k zániku Dohody v éasti týkajúcej sa predaja zariadenia.

3) Predmetom tohto Dodalku k Zmluve o balíku je poskytovanie Služieb v rámd Balíka. Obsahom Ba!ika je Úéastnikom vybraná kombinácia jednej, dvoch alebo
troch Služieb, klorými sj Hlasové služby, Služby Televizie a Služby Internetovéha pristupu. Dodaiok kZmluve o baliku prelo obsahuje jednollivé Zmiuvy
o poskytovani verejných služieb vo vzťahu ktým Službám v Baliku, ktoré ešle neboN pred uzavreiim lej'o Zmluvy o baliku zriadené (cfalej len "ZmlĽva")
aDodalky kZmluvám vovzťah^k_tým Sluzbám vBaliku. ktoré už boli zriadené a poskytDvaní pred uzavretim tohto Dodalku k Zmluve o baliku (ďalej len
"Dodatok"). Jednoliivé Zmluvy kSlužbám v Baliku sú počas tn/ania lohto Dodatku KZmluve o balíku vzájomne závislé, a teda zánikjednej zo Zm'úv spôsobuje
zánik ostatných Zmlúv obsiahnutych v Dodalku kZmluve o baliku, ak sa zmluvné strany nedohodnú ;nak. Zavedenie novej Služby, zmena podmienok Služby
alebo Balíka alebo zrušenie ktorejkorvek zo Služieb v Balíku pocas tn/ania tohto Dodatku k Zmluve a baliku, podlieha dohode zmluvných slrán.

4) Akje súcasťou Dodatku kZmluva o baljku Služba, ktorä este nebola zriadená, Padnik zriadi danú Službu za podmienok dohodnutých vcasti "Podmienky pre
poskytoyanie Služby". Podmienky poskytovan!a Balíka podľa tohto Dodalku kZmluve o baliku sa začnú uplatňovať až dňom skutočného zriadenia poslednej
takejto Služby, prípadne odovzdanfm posledného koncového zariadenia (ďaiej "KZ"), ktorého odovzdanie je podfa tabuľky c. 1 tiež predmetom tohio Dodatku
k Zmluve o balíku; rozhodujúca je skutoŕnosť, ktará nastane ako posledná. V prípade technickej neuskulacniieľnosti zriadenia nieklorej 20 Služieb zaniká tento
Dodalokk Zmluveo balikui oznámemmPodniku Úéastnikovi akocelokvrálaneječasti, ktorými sú jednollivé Zmluvy alebo Dodatky; Účastník je v takom pripade
povinný bezodkladne vrátiť PodnikuKZ, ak už došlo kjeho prevzatiu. Ak sú súčasťou Doáatku kZmluve o baiiku iba také Služby, ktoré už boli v ôase Jej
uzavretia zriadené a zárcveň v tabuľke ŕ. 1 nie je dohodnuté dodanie žiadneho KZ, podmienky poskytovania Balíka podra tohto Dodatku k Zmluve o baliku sa
zacnú uplatňovať dňom jej uzavretía. Dsň, ktorý je v zmysle tohto bodu rozhodujúci pre zacatis uplatňovania podmienok Baifka podra tohto Dodatku k Zmluve o
ballku sa uvádza ďalej ako "Rozhodný deň".

Obsah Balíka je uräeny parametrami uvedenými v tabufke č. 1 tohlo Dodalku k Zmluve o faalíku. Podnnienky poskytovania Služieb padFa Účastnfkom vybraných
parametrov Balika sa riacfia Akciovým cennikom pre poskytovanie Služieb Pevnej siete, ktorý tvorf súčasť Cennika [rfalej len ^kciový cennfk").

SPOLOČNÉ USTANOVENIA K POSKYTOVANIU SLUŽIEB V RÄMCl BALlKA:
t

1) Podnik poskytujs Účastnikovi Služby zahmuté v Balfku vo zvolenom programe v zmyste Tabui'ky é. 1 aza DDakciovéenys Balíckovou zravou až od Rozhodného
dňaa to az do uplynutia 30. mesiaca od Rozhodného dňa Po uplynuti 30. mesiaca bude úSastnikotfi poskytovany Balik za cenu bez viazanosti plalnú pre tento
Balík podFa platného Cennfka. Podnik poskytuje Účastníkovi Služby v Ballku za akciovú cenu v zmysle tejto Zmluvy za predpokladu súÉasného využivania
Služieb na rovnakej adrsse umiestnenia a za predpokladu plnenia podmienok podfa lejto Zmluvy počas celej doby viazaností.

2) ZÚČTOVACIE OBDOBIE: Trvanie zúčtovacieho obdobia je uvedené v tabufke s názvom "Adresát - adresa zasielania pfsomných listín". Prípadnú zmenu trvania
r

zúčtovaciehoobdobiaPodnikoznámiÚčastnlkovinajmenejjedenmesiacvopred.FrekvencÍafakturádejejscnomesačná.
3) Podnik a Učastník uzatvárajú vo vzťahu ktejto Službe Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovan! verejných služieb pre službu identifikovanú v tabuľke Č.1 ako

identifikácia prfstupu (ďa^ej ien"Zmluva") meni a upravuje v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomlo Dodatku k Zmluve o baiíku. Ostatné ustanovenia Zmluvy,
ktoré nie sú týmto Dodatkom k Zmluve o baliku dotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny.

4> PODMIENKY AKCfE PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY INTERNET

a) Prechod na niž51 program Stužby Internet je spoplatnený poplatkom 9,98 Eur s DPH. V prípade využitia ponuky na dočasné využívanis vyšsieho
programu za cenu nižšieho

i) v akcií na 3 mesiace má Úôastnfk právo na prechod na nižsi program služby jedenkrát bezplatne poňas prvých 6 mesiaoov od zaôatia poskytovania
Služby

f

ii) v akcii na 12 mesiacovmá Úäastnik právo na prechod na nižši program služby Jedenkrát bezplatne počas prvých 12 mesiacovod začatia poskytovania
Služby.

Pre určenie nižšieho Programu službyje rozhodujúce poradie určené v nasledujúcom pfsmene tohto bodu. Zmena Programu služby v zmysle tohto písm.
nemá vplyv na plynutie doby viazanosti.

b) Prs stanovenie vyéäieho programu službyje uréujúce nasledovné poradie, pričom písmeno a) oznaéuje najnižšf program a plsmeno c) najvyšší program:
a) služba v programe služby M, b) služba v programe služby L, c) služba v programe služby XI.

r

5) podnik a l-Jäastnlk uzatvárajú vo vzťahu kSlužbe Verejná telefónna služba označenej v Tabufke Č. 1 Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovani verejných
služieb pre Službu Verejná telefónna služba s telefónnym čislom identifikovaným v tabuHie č.1 (ďalej len "Zmluva") menf a upravuje v rozsahu a spôsobom
uvedeným v tomto Dodatku k Zmluve o baliku. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom k Zmluve o baliku dotknuté zostávajú v platnosti bez
zmeny.

6) PODMIENKY AKCIE PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY TELEFONOVANIE
a) Prechod na nižši program Služby Telefonovanie je spoplatnený poplatkom 9,98 Eur s DPH. V pripads využitia ponuky na docasné využivanie vySäieho

programu za cenu nižšieho
ť

i) v akcii na 3 mesiace má Učastnfk právo na prechod na nižSÍ program služby jedenkrät bezplatne počas pn/ých 6 mesiacov od začatia poskytovania
Služby
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ii) v akcíi na 12 mesiacov má Účastnik právo na prechod na nižši prograrr službyjedenkrät bezplatne poéas prvých 12 .nesiacov od začatia poskytovania
Služby. -.J

(O
~~JPre určenie nižšíeio Programu služby, je rozhodujúce ooradie urcené v nasledujúcom pismene tohlo bodu. Zmena Programu služby v zmysle tohto písm. -~^
-ŕnemá vpiyv na plynutie doby viazanosti. 01
<D

b) Pre stanovenie vyšsieho programu službyje určujúce nasledavné poradie, pričam písmeno a) oznacuje najnižší prograrr a pismeno c) najvyšši program: u
u

a) služba v pragrame služby M, b) služba v programe s:užby L, c) služba v programe služby XL.
-~4

7) Očastník verejnej telefónnej služby má právo zapísať sa do telefónneho zoznamu Podniku (ak je vydávaný Podnikom) a :nformacnej služby Podniku a na
Bsprístupnenie svoj'ch údajov poskytovateľom informaéných služieb o telefónnych éislach alebo telefónnych zoznamov, a to v rczsahu: telefónne Čislo pridelené

Úéastnikovi na základe Zmiuvy, adresa umiestnenia koncového bodu verejnej telefónnej siužby a mena, priezvisko v prípade fýzickej osoby - nepodnikatera,
alebo obchodné meno v prípade fyzickej osoby - podnikateľa atebo prävnickej osoby, pričom lieto údaje tvoria tzv. základný rozsah údajov pre účeiy zverejnenia
v zozname úéastnikov a informaénej službe. Účastnik, klorý Je fyzickou osobou podnikaterom a!ebo právnickou osobau je záraveň oprávnený pažiadať spolu so
základným rozsahom údajov aj o zverejnenie kategórie jednej vybranej ekonomickej Sinnosti Účastníka v zozname a mformačnej službe Podniku. V prípade
osobitnej dohody 5 Pcdr.ikom, môžu byť v zozname a informacnej službe Podniku zverejnené aj ďaläie údaje uréené Účastnikom nad rámec tzv. zäkladného
rozsahu podľa predchádzajúcej vely, ak sú relevantné na úŕely telefónneho zoznamu. V prípade žiadosti o zverejnenie údajov zároveň Úéastnik zároveň berie =
na vedomie a súhlasi s padmienkami zverejnenia uvedenými v Podmienkach spracúvania osobných, prevádzkových a loKalízačných údajov, upravujúcich
podmienky zverejňovania údajov účastnikov v telefónnom zozname a informačných službách.

8) ZÄVAZOK VIAZANOSTI: Úíastnik sa zaväzuje, že počas doby viazanosti uréenej v Tabufke č. 1 (ďalej len "doba viazanostľ), ktorá sa počíta od Rozhodného =
dňa: (i) zotrvá v zmluvnom vzťahu s Podnikom vo vzťahu ku každej Službe poskytovanej podfa tejto Zmluvy o baliku, teda nevykoná žiadny úkon, ktorý by viedal =
k ukončeniu jednotlivej Zmluvy a (ii) bude riadne a včas uhrádzať cenu za poskytované Služby (ďalej len "záväzok viazanosli"), pričom porušenim záväzku

f

viazanosti je (i) výpoveď Zmiuvy Účastnikom, ak výpavedná lehota alebo iná osobitne dohodnulá lehota uplynie počas dojednaRej doby viazanosli, (ii) žiadosť o =
prenesenie telefónneho ôísla < inému podniku poskytujúcenu služby e!ektronických komunikäcii, ak v dôsledku tejto žiadosti dôjde k ukonéeniu Zmluvy o =
poskytovani Hlasovej stĽŽby počas dojednanej doby viazanosti, (iii) nezaplatenie ceny za poskytnulé Služby Účastnikom ani do 45 dní po jej splatnosti, na
základe ktorého vznikne Podniku právo na odslúpenie od Zrrluvy (ďalej len "porušen'e záväzku viazanosti"). V pripade prerušenia poskytovania Služieb
Podniku, počas klorého Podn'k neúfituje ÚčastnÍkovi pravidelné papiatky za Služby, na zák!ade využitja präva Podniku prerušiť Účastnlkovi poskytovanie
Stužieb vyplývajúceho z príslušných právnych predpisov alebo Všeobecných podmienok alebo na žiadosť Účastnlka v súlade so Všeoäecnými podmienkami, sa
doba viazanostŕautomaťcky prediži o obdobie zodpovedajúce skutoÉnému trvaniu premšenia poskytcvania Služieb PodnikL, kedy doba viazanosti neplynie.

9) ZMLUVNÄ POKUTA (2P):
a) Podnik a Účastnik sa dohodli, Že poruSenim záväzku viazanasti vznikne Podniku voéi Účastnikovi prävo na zaplatenie vyúôtovanej zmluvnej pokuty.

Znluvná pakuta okren sankčnej a prevenénej funkcie predstavuje aj paušalizovanú náhradu škody spôsobenej Podniltu v dôsledku porušenia záväzku
viazaností vzhradorn na benefity, ktoré Podnik poskytol Účaslnikovi na základe tejto Dohody. Benefitmi sa rozumie súčet vsetkých ziiav zo štandardných
poplatkov za zriadenie a pDskytovame Služby (vrátane Doplnkových služieb) podFa Cenníka (rozhodujúce sú ceny bez viazanosíi), zľava 2 ceny zariadenia
podfa tabuľky é. 1, ktorá predstavuje rozdiel medzi nea<ciovou a akciovou kúpnou cenou, ak bolo Účastníkovi na základe tejto Dohody poskytnuté.
Benefity poskytnulé účastníkovi na základe tejto Dohody h/oriace základ pre výpocet zmluvnej pokuty sú uvedené v labufke é. 1 a v časti "podmienky
akcie pre poskytovan'e služby", pripadne v Akdovom cenníku. Zákiadom pre výpočet zmluvnej pokuty v pr'pade porušenia záväzku viazanosti všetkých

/

SIužieb v Baliku je súéet základu pre výpočet vo vzťahu k Baliku a základu pre výpočet vo vzťahu k väetkým zariadeniam, ktoré bali Úcastníkovi na
základe lejlo Dohody poskytnuté a to vo výške uveaenej v tabufke č. 1. Základom prs výpoŕel zmluvnej pokuty v prípade porušenia zmiuvného záväzku
yiazanosti len vo vzťahu k nieklorej zo Služieb v Balíku je súčet základu pre výpooet vo vzťahu k tejto jednotlivej Službe a lých zariadenf, ktoré boli
ÚčastníkDvi poskytnuté výluéne va vzťahu k tejto Službe a to vo výške uvedenej v tabulke c. 1. Ak je predmetom tejto Dohody aj predaj zariadenia
špecifikovaného v Tabuľke č. 2 tejto Dohody na základe osobitných podmienok tejto Dohody s označenim "PREDAJ ZARIADENIA", v Základe pre výpočet
2P nie Je zohľadnená zľava z kúpnej ceny takéhoto zariaáenia a jej vrälenie je upravené v samostatnej časti tejto Dohody s označenirr "PREDAJ
ZARIADENIA". Tento záklacf pre určenie zmluvnej pokuly je v Dohode označený aj ako "Zákiad pre výpočeť'.

b) Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty bude vypočitaná podfa nižšie uvedeného vzorca, ktorý vyjadruje denné kiesanis za Zátladu ore výpočet pocas plynutia
doby viazanosti až do dňa ukonôenia Zmluvy alebo preruäenia poskytovania Služieb v d&sfedku porušenia zmluvného záväzku viazanosti:
Vyúďovaná suma zmiuvnej pokuly = Zákiad pre výpočet ZP - (celé dni upiynuté z doby víazanosti/celkový počet dnf doby viazaností * Základ pre výpočet
zmluvnej pokuly)

c) Zmluvná pokuta je splatná vlehote uvedenej na faktúre, ktorou je Účastníkovi vyúčtovaná. Uhradenim zmluvnej pokuty zaniká doj'ednaný záväzok
*

viazanosti vo vzťaŕiu ktej Službe alebo Stužbám, ku ktorým bola zmluvná pokuta uhradená, preto Úéastnik zm'uvnú pokulu za porušenie záväzku
viazanosíi zaplati iba jedenkrát. Podnik je aprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej pomšenfm záväzku viazanosti, pre pripad ktorej bola
dojednaná a vyúčtovaná zmluvná pokuta, len vo výške presahujúcej sumu vyúétovanej zmluvnej pokuty.

10) Program poskytuje: a) mesaône 400 voľných minút, ktoré možno využiť na medzinárodné volania do vybraných krajín a medzinárodné volania ukonéené v
mobilných sieťach zahraničných operátorov vo vybraných krajinách.
b) mesaŕne vofné volania na miestne a medzimestské automaticky uskutočnené volania v rámci verejnej telefónnej siete, volania do verejných mobilných sieti
národných operätorov v každom type prevádzky,
Pre voFné volania do mobilných sieti národných operátorovsa uplatňuje Zásada korektného využivania služby(ďalej ako^KV")v rozsahu 1000 minút mesaéne.
Každé volanie do mobilnej siete nad rámec uvedenej ZKV bude spoplatňované jednotnou sadzbou za minútu vo výške 0,075   bez DPH / 0,09   s DPH

11) Spracúvanie asobných údajov: Podnik sa zaväzuje spracúvať osobné údaje výlučne na účely, na ktoré boli zlskane. V prtpada zmeny účelu spracovania
osobných údajov si na túto zmenu vyžiada osobitný súhlas. Viac informádi o použfvanl osobných údajov možno nájsť na www.telekom.sk/osobne-udaje.

12) Zmluvné strany sa dohoďi, že v prlpade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktomkofvek z koneäných cien služieb Podniku upraviť tak,
že k základu dane (cene bez DPH) uplatni sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v éase vzniku daňovej povinnosti Podniku.

13) Vo vzfahu k Službám, pri klorých je v TabuFke č. 1 k položke ,Názov služby" uvedené ,Aktivácia" sa týmto dokumentom uzah/ára Zmljva na dobu neurčitú.
Dodatok vrátane zmlúv v ňom obsiahnutých je možné meniť niektorým 20 spôsobov dohodnutých v tomto dodatku, Cenníku, Všeobecných podmienkach alebo

*

Osobitných podmienkach. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami. Podnik a Účastník sa dohodli na určení
dôvodov podstatnej zmeny zmluvných podmienok tak, že tieto dävody sú obsahom časti Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb Podniku,
upravujúcej Zmenu Zmluvy.

f

14) Pred vyhlásemm íohto Dodatku mal Úéastník možnosť oboznámiť sa s obsahom tohto Dodatku ako aj so Väeobecnými podmienkami pre poskytovanie
verejných služieb (v texte dokumentu aj ako "Všeobecné podmienky"), Osobitnými podmienkami pre poskytovanie siužieb Televtzie, Osobitnými podmienkami
pre poskytovanie služieb Intemetového pristupu alebo Osobitnými podmienkami pre poskytovanie Hlasových služieb v závislosti od toho, ktoré Služby sú na
základe tohto Dodatku k Zmluve o ballku Účastnikovi poskytované, tvoriace prllohu Všeobecných podmienok, prípadne ďalšie osobitné podmienky vydané
Podnikom a upravujúce podmisnky pre poskytovanie služieb poskytovaných na základe tohto Dodatku k Zmiuve o ballku (v texte dokumentu aj ako "Osobitné
podmienky") a Cennikom pre poskytovanie služieb Podniku, vrátane Akciového cennlka (v texte dokumentu aj ako "Cennik") a Cenníkom Podniku pre koncové
zariadenia (v texte dokumentu aj ako ,CennIk KZ") a Obchodnými podmienkami pre predaj' a nájom koncových zariadení (v texte dokumentu aj ako ,0bchodné
podmienky KZ") v prípade, ak na základe tejto Zmluvy bolo Účastnfkovi predané KZ, alebo poskytnirté do bezplatného uživania, alebo do nájmu, ktoré obsahujú
aktuálne Ínformácie o cenách služieb Podniku a ďalších suvisiadch plneniach, a to na predajných miestach Podniku a na intemetovej slränke www.telekom.sk

r

(alebo inej stränke urôenej Podnikom). Účastnik (i) sa zaväzuje dodržiavať a riadne a včas plniť svoje povinnosti v súlade so Zmluvou a uvedsnými dokumentmi
a (ii) záväzne si objednávm v tomto Dodatku k Zmluve o balfku Specifikované Služby.
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15) ^k'^^^ ^o^k^^m^ve^b^iku^a^orenymedzlpod"ikomaúc^^^^^^^S'^Í^^^^0"?"^!' Mzáuade ""'"^ "-'Btei^^^boz^^^Sim.no-^d^i;
 E^St^^^f^2apS.bol^^a^^zm!-eo.^^v^is^i^nym;^I^^^S
^^^ÄS^^ÄMÄS^S^^äE
^fiikDuraurizrSS te^S f^ľ ^"äT^ aÍ^^^l?^l^d-^!dSreLpredm8toľJe-predapoyaru-.sa_považuje- aj kwsw ^"ovenia upravujú> n^mJKZalebop^da7to^u~obsa^ohtoJDoda7kľkZrrtíusveuo'3:
^S^?dL^??>?^?L^^.?^t^^?^?nTs^ôur^u^t^a
^hm'ňs^'s^^^^^^^Ss^^^s^i^^^^SsS^^^^^^^.^^^^s.^^^.

p^platkov za Služby a za elektronick^ obsah, pri ktorych súhlasil Účastnik s ich poskytovanim:resp"poskytnulimpreďuplynutímTehotypodľa ZoOS na odstúpenie.

161 Äi^^Ä^Är.^l^s;ÄS^SÄ^.s^^s"^^poslednej Služby, ak je niektorá zo Služieb zriaďovaná. ak nie je
^v^??^?JÉ,^?^?^t^a1^h^duvs^yysúemt^Jbo^^h
informáciu v zmysle § 3 ZoOS.

V Bratislave, dňa 05.10.2019 v t?.w í.^
.^A^dňa

^
<mb"

ir-

s^nteí^ .s.vzastúpení Firma / meno priezvisko zäkaznij^,
817CT W 120 Obec Poproô

1

> X. /
r

^

m
_fdWďU*h-l *>ri

^,. ._-^ťS^^1u*Muan-^ jffS ;>.-*-.^c-.*. .fi^tĽV^/Vzt, .F-

1.

ObecnyúradPoproč
4 ,T>T<"-'m^

/^ ^' ^tV

? Dannn'
>"i-fMinr^-v^ fl

Čislo spisíí: f

'SKLí^i ^Čislo ^n:mw

ff. ťqťT

^ Vvbayuje:
1 Prílohy: J^_J^W4
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