
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Kód, Olílždnáifkvľ 1-606842777085
Kod ucaslnikal 1008405600
Kód adresala: 1008405601
Kód llačiva: 812

uzavrela podl'a usl š 46 a súvisiaCich ust. zákona č. 351/2011 Zz \) eleklronickycn komunikáciach v zneni neskorších predpisovmedzi Podnikom a Účastníkom (ďalej
len .Dodarok“)

PODNIK
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 317 62 Bratislava, zapísaný: chhodný register Okresného súdu Bratislava |, oddiel

Sa, vložka čislo 2081/5, |c0: 35 763 469, 0102020273893. |C pre DPH: sxzozoznaea
Kod predajcu: Telesales VSE Repjzzez ÍKód tlačiva: 812
Zastúpen . Silvia Habura]
(ďalej len "Podnik") a
ÚČASTNÍK- PRÁVNICKÁOSOBA/FYZICKÁOSOBA _ PODNIKATEĽ
Obchodné meno/ Obec Košeca, Hlavna ulica de?/iva 01864 Košeca
Sídlo podnikania:
Register, číslo zápisu
podnikateľa.
Kontaklný e-mail: starosta©kosecask Kontaktné tel
|čo: 00317390 ic pre DPH:
(ďalej len "Úěastnik")
ŠTATUTÁRNYORGÁN ! ZÁKONNý ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA
TiluIlMeno/Pnezvisko: Radomír Brta'ň

0918461201

Ulica: |Súpisné číslo: i Orientačné čislo:
Obec: PSC:
Telefon. iČOP/Pasu: le
ADRESÁT - adresa zasielania písomných listín
Tilul/MenolPriezvisko: Obec Košeca
Adresa zasielania: Hlavna ulica 567/00 01864 Košeca
Spôsob íakturacle. Papierová faktura zasielaná poštou.
Zúčtovacie obdobie: Mesačne od 1.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci
TABUĽKAč. 1

AKCIA: 2014/2015 - Biznis kampaň - Telefonovanie - ISDN => DOBA VlAZANOSTl: 24 mesiacov
Názov služby: Verejná telefónna služba
Cislo zmluvy: Adresa umiestnenia. Hlavna ulica 36//00 01664 Košeca
2029573858
Cislo zmluvy: Kontaktná osoba: Radomír Brian Telefón: 0918461201
2029573858 Adresa doručenia: Hlavná ulice ôž/ĺýp, 01854 Košeca
Ďalšie Číslo MSN: 0424468023
Ďalšie čislo MSN: 0424440831
Telefónne číslo: 0424455183
Program služby: Biznis lSDN Uni 200
Zverejnenie v ielef. zozname: Žiadam o zverejnenie
Zverejnenie v telef zozname: Žiadam o zverejnenie
Zverejnenie v telef. Zozname: Žiadam (: Zverejnenie
Biznis lSDN Uni - Príplatkový balík
Názov Platnosť ceny Cena s DPH Splatnosť
Biznis iSDN Uni 200 Akciová cena platná počas 1. A 30. mesiaca 29,00 EUR mesačne/vopred
Základ pre výpočet ZP Zmluvná pokuta za porušenie záväzku 180,00 EUR* jednorazovo

viazanosti
Na položky označené * sa neuplatňuje DPH

1) „Podnik a Účaslnik uzalvárajll renio Dodatok: ktorým sa Zmluva o poskytovaníverelnýcli služieb Dre službu s lelefônnym číslom ldenllllkovaným v labulke č.1
(ďalej len „Zmluva“) mení a upravuje v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomio dudaiku. Oslalne ustanovenia Zmluvy, klore nie sú íýmlo dodalkom dolknulé
ostávajú v plainosli bez zmeny.“

Kod objednavky 1505542777086
vDÁGDlEVZD1909054668157
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2) Ak dochadza na zaklade tohto Dodatku kzmene programu Sluzby. bude Účastníkov? poskytovanýza oenu uvedenú v Tabulke o. 1. Doba viazanosti. ak je pre
tuto Službu dohodnuta, nie je týmto Dodatkom dotknutaa plynie nadalej bez zmeny. V takomtopripade bude Podnik uctovat- cenu v závislosti od toho, v ktorom
momente doby viazanostisa účastník nachádza.

3) účastník verejnej taleionnej sluzby ma pravo zapisat sa do teletonneno zoznamu Podniku (ak je vydavaný Podnikoml a rntormaonej služby Podniku a na
sprístupnenie svojich udajov poskytovatelominformacných sluzieb o teletonnychčíslach alebo teleionnyehzoznamov, a to v rozsahu: eieipnne cislo pridelene
úcastnikovi na základe zmluvy, adrese umiestnenia koncoveho bodu verejnej teletdnnej služby a meno. priezvisko v pripade iyzickej osoby _ nepodnikatela,
alebo obchodné meno v pripade iyzickej osoby _ podnikateta alebo pravnrckej osoby. pricom tieto údaje tvoria tzv zakladný rozsah údajov pre účely zverejnenia
v zozname ucastnikova informacnej službe. Učastn , ktorý je iyziekou osobou podnik telom alebo pravnickou osobou je zaroven opravnený poziadat spolu so
základným rozsahom udajov aj o zverejnenie kategorie jednej vybranej ekonomickej innosti Účastníka v zozname a inlormačnej službe Podnrku. V pripade
osobitnej dohody s Podnikom, mozu byt v zozname a intormačnej službe Podniku zverejnene aj dalšie udaje urcene

' astnikom nad rámec tzv, zakladnano
rozsahu podra predchadzajuoajvety. ak sú relevantne na účely tetetonnehozoznamu. V pripade ziadosti o zverejnenie udajov zaroven úcastnik zaroven berie
na vedomie a slihiesi s podmienkami zverejnenia uvedenými v Podmienkach spracúvania osobných, prevádzkovýcha lokalizacných udajov, upravujúcich
podmienky zverejňovaniaudajov učastnikovv teletonnoi-n zozname a inlormai'aiýcli sluzbach

4) ZÚCTOVADIE oaDostE- Trvanle zuotoveciehoobdobia je uvedene v tabulke s názvom “Adresát — adresa zasielania plsomnýeh listín“. Pripadnú zmenu trvania
zuctovaoíehoobdobia Podnik oznerní úcastntkovi najmenej jeden mesiac vopred. Frekvenciafakturame je jednomesacna.

5) PODMlENKv AKClE:

a) Účastník me narok na poskytovanie stuzby vo zvolenom programe vzmysle tabulky D'. 1 za akciova ceny podla tabulky o. i„a to odo dna uzavretia
Dodatku, az do uplynutia do. mesiaca odo dňa uzavretia Dodatku PD uplynuti 30, mesiaca odo dna uzavretia Dodatku bude uoastníkovi poskytovaný
zvolenýprogramsluzby za cenu bez viazanosti podla platnehoCennikaako cena bez viazanosti,

b) úcastnik straca nárok na využ anie im za akciové ceny alebo akciových podmienok vzmyste tohto Dodatku, ak ti) pocas doby viazanosti dôjde
k zmene v osobe účastníka z právnickej osoby alebo lyzickej osoby , podnikateľa na fyzicku osobu - spotrebitela, alebo tri) prechodu z ISDN BRA
prístupu na TP1

&) ZMLUVNÁFOKUTA (ZP).
e) Podnik a Učaslrlik sa dohodli. ze porusenim zavazku viazanosti vznikne Podnlku voci úcastnikovr pravo na zaplatenie vylibtovanej zmluvnej pokuty

Zmluvne pokuta okrem senkčnej a prevenonej lunkcr- predstavuje aj paušalizovanu nahradu škody spôsobenej Podniku v dosledku poi-usenie zavazku
viazanostivzhladomna benetity, ktore Pndnlk poskytol Účastníkom na základe tohto Dodatku. aenentmi sa rozumie sučet všetkýchzliav zo standardnýoh
poplatkov za zriadeniea poskytovanieSlužby (vratane Doplnkových služleh) podla Denníka (rozhodujucesu ceny bez vrazaností), ztava z ceny KZ, ktora
predstavuje rozdiel medzi neekciovou a akciovou kúpnou cenou, ak bolo úcastníkovi na základe tohto Dodatku poskytnuté. Základom pre výpočet
zmluvnej pokory za porušenie zevezku viazanosti tejto stuzoy. ktora zohladnuje aenehty poskytnute úcastnikovi podla tohto Dodatku, je suoet zakladu
pre výpobetzmluvnej pokuty vo vztahu k poruseniu zmluvnehozavazkuviazanosti Služby a pripa ne KZ, ak boli Učaslnikovt poskytnutevo vztahu k tejto
stuzbe, ato vo výške určenej v tabulke o. 1 tohto Dodatku (dalej len „Základ pre výpočet“). Vy tovana suma zmluvnej pokuty bude vypocitana podia
nižšie uvedeneho vzoroa. ktorý vyjadruje denne klesanie zo zakladu pre výpooet počas plynutie doby viazanosti až do dria ukončenia Zmluvy alebo
prerušenia poskytovaniaSlužiebv dbatedku porušenia zavazku viazanosti.

o) Vytiotovana suma zmluvnej pokuty : zaklad pre výpočetZP _ (celé dni uplynute z doby viazanosti/celkový pocet dni doby viazanosti - zamad pre výpočet
zmluvnej pokuty)

o) Zmluvna pokuta je splatna v lehote uvedenej na takttíre, ktorou je úcastníkovi vyúčtovana uhradenim zmluvnej pokuty zanika dojednaný zavazok
viazanosti, preto úcastník zmluvnu pokutu za porušenie zavazku vrazanosti zaplati iba jedenkrat. Podnik je opravnený pozadovat nahradu skody
spôsobenej porušením zavazku viazanosti, pre pripad ktorej bola dojednana a vyuctoimnezmluvna pokuta, len vo výške presahujúcej sumu vydčtovanej
zmluvnej pokuty.

d) ZÁVÁZDKVIAZANOSTI: ' eastnik sa zavazuje, že po dobu viazanosti v zmysle tejto Zmluvy (dalej len ,doba viazanosti“), ktora sa počita od Rozhodneno
dna: (i) zotrva vzmtuvnom vztahu s Podnikom vo vztahu k Služba poskytovanej podla tejto Zmluvy, teda nevykona ziadny ukon, ktorý by viedol
k ukončeniu Zmluvy a (ii) bude riadne a voas uhradzat cenu za poskytovaneSluzbu (dalej len „zavazok viazanosti“), pricom porušenímzavazkuviazanosti
je (i) výpovedZmluvy úcastnikom. ak výpovedna lehota alebo iná osobitne dohodnuta lehota uplynie počas dojednanej doby viazanosti (ii) nezaplatenie
dany za poskytnute stuzby Účastníkom ani do 45 dni po jej splatnosti, na zaklade ktoreho vznikne Podniku právo na odstúpenie od Zrntuvy (dalej len
„porušenie zavazku vlazanostl') Doba viazanosti plynie iba pocas doby využívania Služby vzmyste tejto Zmluvy. V pripade prerusenra poskytovanie
Služby Podniku na zaklade využitia prava Podniku prerusit ucastnikovi poskytovanie Služby vyplývajúcehozprlslusnýoh pravnych predpisov alebo
Všeobecných podmienok, automaticky prodlzi oobdobie zodpovedajuce skutocnemu trvaniu prerušenia poskytovania Služby Podnlku, kedy doba
viazanosti neplynie

7) Spracovanie osobných údajov Podnik sa zavazuje spracuval' osobné údaje výluone na účely, na ktore boli získane. v pripade zmeny uoelu spracovania
osobných údajov si na lúlo zmenu vyžiada osobitnýsuhlas. Viac mlormacri o puuživan'l osobných údajov mozno najst na www.telekom sk/osobne-udaje.

3) Tento Dodatok sa nad. platnými Všeobecnými podmienkami pro poskytovanie verejných služieb (dalej len „vseobecne pndmienky“), Osobitným. podmienkami
pre poskytovaniehlasových sluzieb. tvoriace prilohu vseobecných podmienok (dalej len „Osobitne podmienky“) a Dennikompre poskytovanie služieb podniku
(dalej len ,cenni “). ktore sa Zmluvné strany zavazuju dodrziavat asii sucastou tohto Dodatku Cena za zriadenie a poskytovanie sluzby, pripadne zlavy
zceny, sa dojednavaju podla platneho sonnika. Doastnik svojim podpisom zaroven potvrdzuje prevzatie Všeobecných podmienok. Dsobitnýcli podmienok,
Cenníka a Cenovebo výmeru podla prislusnejakcie. Ak nie je v Dodatku! dohodnuté inak, platia ustanovenia Všeobecných podmienok, Dsooitnýcli podmienok
a Cenníka

a) vprípade ak účastník vypovre alebo odstupi od tejto Zmluvy predo dnom technického zriadenia služby alebo svojim konanirn alebo nečinnostou zmarl
zriedenie zmluvnedohodnutejsluzbyzevazuje sa zaplatit Podniku nakladyvzniknute v súvislosti so zriadenim sluzby vo výške too € (DPH sa neuplatňuje)

10) Zmluvné strany sa dohodli, že v pripade zrneny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik opiavnený ktorúkolVek z konecnýchcien sluzieb Podniku upravit tak.
že k zakladu dane (cene bez DPH) uplatni sadzbu dane z pridanej hodnoty aktualnu v ůžse vzniku daňovej povinnosti Podniku.

[A'/U
za. to 'M'ŕřif'V Bratlslave, dňa 10.09.2019
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