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Kód objednávky:
Kód účastníka:
Kód adresáta:

Kód tlačiva:

í-79ĺ6ĺ57ĺ6659
1016725600
í0í672560í

841

uzavretá v zmysle zákona č. 351ĺ2011 z.z. o elektronických komunikáciách apríslušných ustanovení zákona č.513/1991 Zb. obchodného zákonníka vznení
neskorších predpisov

(ďalej len ,,Dodatok', ,,Dodatok k Zmluve o balíku" alebo,,Dohoda") medzi:

PODNIK

(ďalej len ''Podnik") a

Účnsľruĺx - PRÁVNlcxÁ osoeľFYzIcKÁ osoBA - PoDNIKATEĽ

(ďalej len -Učastník")

ŠľarurÁnNY oRGÁN ĺ zÁxoľľÝ zÁsrupca / sPLNoMocNENÁ osoBA

ADRESAT - adresa zasielania h listín

TABUĽKAč.1 Mesačné

Na poloŽky označené * sa neuplatňuje DPH

il il il tilil liltilil ililll llil ll lllllll lill llllllll l lllll lil ll llllllll lill l lil
CO-1 -A3NVK46R-1 -A3NVK4PX

ZMLUVNÝ DoKUMENT JE PoTREBNE PoDPĺsAŤ NA PoSLEDNEJ STMNE

Bajkalská 28,817 62 Bratislava, zapĺsaný: obchodný register okresného súdu Bratislava l, oddiel
Sa, vIoŽka číslo 208í/B, tČo: gs 763 469, DlČ 2020273893, lČ pre DPH: sK2020273893

Kód tlačiva: 84í
Silvia Haburai
INS Detasovane Shop Rep 5127936

Slovak Telekom, a.s,

Kód oredaicu
ZastÚpený:

09ĺ ĺ 7Kontaktné tel.č.:
DPH:I

.sk

06001 KeŽmarok 1Obec M

31984673

obchodné meno /
la:Sídlo
zápisu

nikatel'a:
e-mail

Ladislav Oravec

ldentity card - ER30ĺ207

orientačné číslo:
PSC

Súpisné číslo:

C.OP / Pasu09í ĺ 5403ĺ 7

Titul/Meno/Priezvisko:
Ulica:
Obec:
Telefón

Papierová faktúra zasielaná poštou.

obec Malý Slavkov
Gerlachovská ' 06001 Kežmarok'1

Mesačne od 1.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

Tĺtul/Meno/Priezvisko:
Adresa zasielania
Spôsob fakturácie:
Zúčtovacie obdobie:

mesiaca 99 EUR,|

BA íP _ AKclA: TP => DOBA vlAzANosTl: 24 mesiacov A
Kontaktná osoba: Ladislav oravec Telefón: 091 1 540317

Slavkov0600íAdresa doručenia: Gerlachovská9927089874
zmluvy:

Názov s telefónna služba
Adresa umiestnenia: Slavkov

2029004526
zmluvy:

Telefónne číslo: 0524522400
ia: Tetefónna - TPĺ

Biznis linka Ms
u B číslas

Zobrazenie čísla užívateľa CLlP
odch. volaní

Zasielať na adresu: Adresáta
uŽĺvateľov

v telef. zoznamei Žiadam o te

Názov Gena s DPH
Akciová cenaBalík Biznis linka

za porušenie záväzkupre uýpočet ZP - Balik jednorazovo
viazanosti



PREDMET DODATKU
1) Ak je V Tabuľke č. 1 pre SluŽbu k položke "Program služby" uvedená informácia'Aktivácia", dochádza na áklade tohto Dodatku k zriadeniu danej Služby v

dohodnutom programe a Účastníkovi je zvolený program SluŽby poskýovaný za cenu uvedenú v Tabuľke č. í. Doba viazanosti, akje pre túto Službu v Zmluve
o balíku už dohodnutá, nie je t!ýmto Dodatkom dotknutá a plynie naďalej bez zmeny a Podnik účtuje cenu V ávislosti od toho, v ktorom momente doby
viazanosti sa Účastník nachádza.

2) Predmetom tohto Dodatku k Zmluve o balĺku je zahrnutie ďalšej eleKronickej komunikačnej služby do Balíka a zmena podmienok poskytovania služieb v Balíku
za podmienok dohodnuých v tomto Dodatku k zmluve o balíku. obsahom Balíka je Účastníkom vybraná kombinácia jednej, dvoch alebo troch Služieb, ktoými
sú Hlasové služby, Služby Televízie a Služby lnternetového prístupu. Tento Dodatok k Zmluve o balíku sa považuje ze zrnluvu o poskýovaní verejných služieb
vo Vzťahu k ým SluŽbám, Koré ešte neboli pred uzavretím tohto Dodatku k Zmluve o balíku zriadené (ďalej len ,,Zmluva") a Dodatky k zmluvám Vo Vá'ahu k ým
Službám V Balíku, Koré uŽ boli zriadené (ďalej len 

',Dodatok"). 
Jednotlivé Zmluvy k SluŽbám v Balíku sú počes trvania Zmluvy o balĺku vzájomne závislé, a teda

ánik jednej zo Zmlúv spôsobuje zánik ostatných Zmlúv obsiahnuých v Dodatku k Zmluve o balíku, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zahrnutie ďalšej
služby, zmena podmienok existujúcej Služby a/alebo Balĺka alebo zrušenie ktorejkoľvek zo SluŽieb v Balíku počas trvania tejto zmluvy o balĺku, podlieha
dohode zmluvných strán.

3) Na základe tohto dodatku dochádza k uzatvoreniu novej zmluvy o poskytovanĺ verejných služieb, ak sa sluŽba má na základe tohto dodatku Účastníkovi zriadĺť
V zmysle dohodnutého spôsobu zriadenĺa (ďalej len ,lmluva") alebo k uzavretiu osobitného Dodatku k Zmluve o poskytovanĺ verejných služieb, ak sa Služba
nemá naáklade tohto dodatku Učastnĺkovi zriadiť (ďalej len ,,Dodatok"). Podmienky Balĺka sa na poskytovanie tejto jednotlivej služby V zmysle tejto zmluvy
neuplatnia.

sPoLočNÉ USTANoVEN|A K PosKYToVANlU sLUŽlEB v nÁrĺcl elLĺKA
í) Podnik poskytuje Účastnĺkovi služby zehrnuté V Balĺku vo zvolenom programe v zmysle Tabuľky č. 1 a za akciové ceny až od Rozhodného dňa a to aŽ do

uplynutia 30. mesiaca od Rozhodného dňa. Po uplynutí 30. mesiaca bude Účastníkovi poskýovaný Balík za cenu bez viazanosti platnú pre tento Balĺk podľa
platného Cenníka. Podnik poskýuje Účastnĺkovi SluŽby v Balĺku za akciovú cenu v zmysle tejto Zmluvy za predpokladu súčasného využívania SluŽieb na
rovnakej adrese umiestnenia a za predpokladu plnenia podmienok podľa tejto Zmluvy počas celej doby viazanosti.

2) zÚČToVAclE oBDoBlE: Trvanie zúč{ovacieho obdobia je uvedené v tabuľke s názvom 'Adresát _ adresa zasielania písomných listĺn''. Prípadnú zmenu trvania
zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred. Frekvencia fakturácie je jednomesačná.

ZMENA SLUŽBY V BALĺKU
Služba Telefonovanie
Podnik a Učastník uzaMárď1ú Vo Vá'ahu k tejto Službe Dodatok, Koým sa zmluva o poskýovaní verejných sluŽieb pre službu s telefónnym číslom identifikovaným V
tabuľkeč. 1(ďalej len'Zmluva")mení aupravujevrozsahuaspôsobomuvedenýmvtomtoDodatkukZmluveobalíku.ostatnéustanoveniaZmluvy,Koréniesúttýmto
Dodatkom k Zmluve o balíku dotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny.

1) PoDMlENKYAKclEPREPosKYToVANlESLUŽBYTELEFoNoVAN|E
a) Prechod na nižší program služby Telefonovanie je spoplatnený poplatkom 9,98 Eur s DPH. V prípade využitia ponuky na dočasné vyuŽĺvanie vyššieho

programu za cenu nižšieho

i) V akcii na 3 mesiace má Učastnĺk právo na prechod na niŽšĺ program služby jedenkrát bezplatne počas prvlých 6 mesiacov od začatia poskýovania
Služby

ii) v akcii na 12 mesiacov má Učastník právo na prechod na niŽší program sluŽbyjedenkrát bezplatne počas prv'ých 15 mesiacov od začatia poskytovania
Služby.

Pre určenie nižšieho Programu služby, je rozhodujúce poradie určené V nasledujúcom pĺsmene tohto bodu. zmena Programu služby v zmysle tohto písm.
nemá vplyv na plynutie doby viazanosti.

b) Pre stanovenie vyššieho programu služby je určujúce nasledovné poradie, pričom pĺsmeno a) označuje najniŽší program a písmeno d) najvyšší program,
resp. v prípade programu Biznis Linka pĺsmeno e) označuje najniŽšĺ program a písmeno g) najvyšší program: a) Doma Happy S' b) Doma Happy M' c)
Doma Happy L a d) Doma Happy XL, e) Biznis Linka M, f) Biznis Linka L, g) Biznis Linka XL.

zÁviuoxupaANosTl
Učastník sa zaväzuje, že počas doby viazanosti určenej v Tabuľke č. 1 (ďalej len ,,doba viazanosti'), Korá sa počíta od Rozhodného dňa: (i) zotrvá v zmluvnom vzťahu
s Podnikom Vo Vzťahu ku každej službe poskytovanej podľa tejto zmluvy o balíku, teda nevykoná žiadny úkon, Koď by viedol k ukončeniu jednotlivej zmluvy a (ii) bude
riadne a včas uhrádzať cenu za poskýované Služby (ďalej len ,,záväzok viazanosti'), pričom porušením áväzku viazanosti je (i) v'ýpoveď Zmluvy Účastnĺkom, ak
v'ýpovedná lehota alebo iná osobitne dohodnutá lehota uplynie počas dojednanej doby viazanosti, (ii) žiadosť o prenesenie telefónneho čĺsla k inému podniku
poskytujúcemu služby eleKronických komunikácií, ak v dôsledku tejto žiadosti dôjde k ukončeniu Zmluvy o pos$ovaní Hlasovej služby počas dojednanej doby
Viazanosti, (iii) nezaplatenie ceny za poskýnuté SluŽby Účastníkom ani do 45 dní po jej splatnosti, na áklade Korého vznikne Podniku právo na odstúpenie od zmluvy
(ďalej len 'porušenie záväzku viazanosti"). V prípade prerušenia poslrytovania Služieb Podniku, počas ktoreho Podnik neúčtuje Učastníkovi pravidelné poplatky za
Služby, na áklade využitia práva Podniku prerušiť Účastnĺkovi posk'ytovanie Služieb vyplývajúceho z príslušných právnych preápisov alebo Všeobecných podmiénok
alebo na žiadosť ÚčEstníka v súlade so Všeobecnými podmienkami, sa doba Viazanostĺ automaticky predEi o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu prerušenia
poskytovania Služieb Podniku, kedy doba viazanosti neplynie.

ZMLUVNÁ PoKUTA (zP)
Podnik a Účastník sa dohodli, že porušením záväzkuviazanosti Vznikne Podniku voči Účastnĺkovi právo na zaplatenie vyúčtovanej zmluvnej pokuty. Zmluvná
pokuta okrem sankčnej a prevenčnej funkcĺe.predstavuje aj paušalizovanú náhradu škody spôsobenej Podniku v dôsledku porušenia záväzku viazanosti
vzhľadom na benefiý, Koré Podnik poskytol Účastníkovi na základe tejto Dohody. Benefitmi sa rozumie súčet všethých zliav zo štandardných poplatkov za
zriadenie a poskytovanie SluŽby (vrátane Doplnkorĺ,ých služieb) podl'a Cenníka (rozhodujúce sú ceny bez viazanosti), zľava z ceny zariadenia podľa tabuľky č. í,
ktorá predstavuje rozdiel medzi neakciovou a akciovou kúpnou cenou' ak bolo Účastníkovi na základe tejto Dohody poslrytnuté. Benefity poskýnuté Úč1astníkovi
na základe tejto Dohody fuoriace áklad pre vtýpočet zmluvnej pokuý sú uvedené v tabuľke č' 1 a v časti "podmienky akcie pre poskytovanie sluŽby", prípadne v
Akciovom cennĺku. základom pre ýpočet zmluvnej pokuý v prípade porušenia ává'-ku Viazanosti všetkých SluŽieb v Balíku je súčet základu pre výpočet vo
váahu k Balíku a základu pre ýpočet vo vďahu k všetkým zariadeniam, ktore boli Učastníkovi na áklade tejto Dohody poslrytnuté a to vo vrýške uvedenej V
tabuľke č. 1. Základom pre rn/počet zmluvnej pokuty V prípade porušenia zmluvného záväzkuviazanosti len vo váahu k niektorej zo sluŽieb v Balíku je súčet
ákladu pre ýpočet vo vá'ahu k tejto jednotlivej SluŽbe a hých zariadení, ktoré boli Účastníkovi poskytnuté ýlučne vo vá'ahu k tejto Službe a to vô rnýške
uvedenej v tabuľke č. í. Ak je predmetom tejto Dohody aj predaj zariadenia špecifikovaného v Tabuľke č. 2 tejto Dohody na áklade osobitných podmienok tejto
Dohody s označením 'PREDAJ ZARIADEN|A'' v Základe pre Vlýpočet zP nie je zohľadnená zÍava z kúpnej ceny takéhoto zariadenia a jej Vrátenie je upravené v
samostatnej časti tejto Dohody s označením ''PREDAJ ZARIADENIA". Tento základ pre určenie zmluvnej pokuý je v Dohode označený aj ako ,,Základ pre
V'ipočet..

2) Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty bude Vypočítaná podľa nižšie uvedeného Vzorca, Koný Vyjadruje denné klesanie zo Základu pre vrj'počet počas plynutia doby
viazanosti až do dňa ukončenia Zmluvy alebo prerušenia poskýovania služieb v dôsledku porušenia zmluvného záväzku viazanosti:

Vyúäovaná suma zmluvnej pokuty = základ pre Výpočet zP - (celé dni uplynuté zdoby Viazanosti/celkorný počet dní doby viazanosti - Základ pre \^ýpočet
zmluvnej pokuty)

3) Zmluvná pokuta je splatná V lehote uvedenej na faKúre, ktorou je Účlastníkovi vyúčtovaná. Uhradenĺm zmluvnej pokuty zanĺká dojednaný áväzok viazanosti vo
vá'ahu ktej Službe alebo Službám' ku Koďm bola zmluvná pokuta uhradená, preto Účastník zmluvnú pokutu za porušenie záväzku viazanosti zaplatí iba
jedenkrát. Podnik je oprávnený poŽadovať náhradu škody spôsobenej porušenĺm áväzku viazanosti' pre prípad Korej bola dojednaná a Vyúčtovaná zmluvná
pokuta, len vo v,ýške presahujúcej sumu Vyúčtovanej zmluvnej pokuty.

Kód objednávky: 1-791615716659
V0.1 6.0í 6-20201 028-10:50:24

Strana: 2/3

Citlivé



zÁvenečľÉ UsTANoVENIA
í) spRncÚvRrute osoBNÝcH ÚoR.lov: Podnik sa zaväzqe spracúvať osobné údaje vlý|učne na účely, na Koré boli zĺskané. V prípade zmeny účelu

spracovania osobných údajov si na túto zmenu vyŽiada osobitný súhlas. Viac ĺnformácií o pouŽívaní osobných údajov moŽno nájsť na
www.telekom. sUosobne.udaje.

2) zmluvné strany sa dohodlĺ, že v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený KorúkoľVek z konečných cien sluŽieb Podniku upraviť tak,
Že k ákladu dane (cene bez DPH) uplatní sadzbu dane z pridanej hodnoý aKuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti Podniku.

3) Vo vá'ahu k Službám, pri Koých je v Tabuľke č. í k poloŽke ,,Názov sluŽby' uvedené ,,Aktivácia' sa ýmto dokumentom uzatvára Zmluva na dobu neurčitú.

4) Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. V prípade, Že je Účastník povinný v zmysle s 5a ods. 7 zákona č.
21112000 Z. z. o slobodnom pristupe k informáciám a o zmene a doplnení nieKoÚch ákonov (ákon o slobode informáciĺ) v znení neskorších predpisov
anerejniť Zmluvu, nadobúda táto Zmluva platnosť dňom jej podpísania oprávnenými ástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
doručenia písomného potvrdenia o zverejnení tejto zmluw Učastníkom Podniku, ktoÚ t'ýmto zároveň požaduje takéto písomné potvrdenie o zverejnení tejto
ZmluW.

5) Vyhlasujem, Že som sa oboznámil s obsahom tohto Dodetku k Zmluve o balíku, ako aj so Všeobecnými podmienkami pre poskýovanie verejných služieb (ďalej
len ,,Všeobecné podmienky'), osobitnými podmienkami pre poskytovanie služieb Televízie, osobitnými podmienkami pre poskŕovanie služieb lnternetového
prísiupu alebo osobitnými_podmienkami pie poskytovanie Hlasorných sluŽieb v závislosti od toho, Koré služby sú na záktade tejto Zmluvy o balíku Úč€stnĺkovi
poskýované, tvoriace prílohu Všeobecných podmienok' obchodnými podmienkami na predaj a nájom koncových zariadenĺ pripadne ďalšie osobitné podmienky
vydané Podnikom a upravujúce podmienky pre poskytovanie sluŽeb poslq1tovaných na áklade tejto Zmluvy o balĺku (ďalej len "osobitné 

podmienky") a
cenníkom pre poskýovanie služieb Podniku, vrátane Akciového cennĺka (ďalej len ,,Cenník"), Koré sa ako neoddeliteľné súčasti tejto Zmluvy o balíku
zaväzulem dodržiavať. Svojím podpisom potvrdzujem (i) prevzatie Všeobecných podmienok, osobitných podmienok a cenníka, (ii) Že si záväzne objednávam v
tejto Zmluve o balĺku špecifikované SluŽby' (iii) že sa zaväzuiem riadne a Včas plniť všetky povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy o balĺku. Vyhlasujem, Že som
bol oboznámený Podnikom, že aktuálne informácĺe o platných cenách za služby je možné získať v aKuálnom Cenníku dostupnom na Www.telekom.sk alebo
inej internetovej stránke Podniku' Korá ju v budúcnosti nahradí a na predajných miestach Podniku.

6) Podnik a Učastnĺk sa dohodli na určení dôvodov podstatnej zmeny zmluvných podmienok tak, Že tieto dôvody sú obsahom časti Všeobecných podmienok pre
poskytovanie verejných služieb Podniku, upravujúcej Zmenu Dodatku k Zmluve o balíku.

V Bratislave, dňa 27 '11.2o2o
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1?0 Firma / meno priezvisko zákazn

obec Malý Slavkov
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