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Dodatok k Zmluve o poskytovanĺ verejných sluŽieb - balík
služieb

uzavrelá V zmysle zákona č' 35112011 z.z. o elektronických komunikáciách apr!slušných ustanovenĺ zákona č' 513/1991 Zb. obchodného zákonnĺka vznenĺ
neskoršich predpisov

(d'alej len ',Dodatok'', ,'Dodatok k Zmluve o balĺku'' alebo ,,Dohoda") medzi;

PODNIK

(d'alej len a

ÚČesĺruĺx - pRÁvľĺlcxÁ osoeA/FYzlcKÁ osoBA - PoDNlKATEĽ

(d'alej len''Učastník'')

ŠrnĺuĺÁnNY oRGÁN l áxoľĺľĺÝ zÁsľupcn / sPLNoMocNENÁ osoBA

ADRESÁT - adresa zasielania h Iistín

TABUĽKAč' 1 Mesačné at

Na poloŽky označené * sa neuplatňuje DPH

PREDMET DODATKU
1) Ak je v Tabuľke č. 1 pre Službu k poloŽke ''Program služby" uvedená informácia "Aktivácĺa", dochádza na zákIade tohto Dodatku k zriadeniu danej sIuŽby V

dohodnutom programe a Účastnĺkovi je zvolený program SluŽby poskytovaný za cenu uvedenú V Tabuľke č. 1' Doba Viazanosti, ak je pre túto Službu v zmluve
o balĺku uŽ dohodnutá, nie je týmto Dodatkom dotknutá a plynis naďalej bez zmeny a Podnik účtuje cenu V záVislosti od toho, V ktorom momente doby
Viazanosti sa Účastnĺk nachádza'

Kód objednávky:
KÓd účastnĺka:
Kod adresáta;

Kod tlačiva:
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ZMLUVNÝ DoKUMENT JE PoTREBNÉ poopĺsnŤ NA PoSLEDNEJ STRANE

Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,817 62 Bratislava, zapísaný: obchodný register okresného súdu Bratislava l, oddiel
Sa, vložka čĺslo 2081/B, lČo: gs 763 469, DlČ 2020273893, lČ pre DPH: sK2020273893

Kód predaicu: INS Detasovane Shop Rep 5127936 Kód tlačiva: 841
Zastúpený: Silvia Haburaj

Obchodne meno /

Sĺdlo podnikania:
obec Malý Slavkov, Gerlachovská 36/52' 06001 KeŽmarok 1

Register, číslo zápisu
podnikatel'a:
Kontaktný e-mail starosta@obecmalyslavkov.s k Kontaktné tel.č. 091 1 54031 7

rco: 31984673 lC pre DPH:

Titul/Meno/Priezvisko: Ladislav Oravec
Ulica Súpisné čĺslo: orientačné čĺslo
Obec: PSC
Telefon 09't1540317 C.OP / Pasu: ldentltv Card - ER301207

Titu l/Meno/Priezvisko : obec Malý Slavkov
Adresa zasielania Gerlachovská ' 06001 KeŽmarok 1

Spôsob fakturácie Papierová faktúra zasielaná poštou.
Zúčtovacie obdobie Mesačne od 1.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

BALĺK 1P - AKCIA: TP => DoBA VlAzANosTl: 24 mesiacov Akiivácia
Cĺs|o zmluvy:
9927090332

Kontaktná osoba: Ladislav oravec TeleÍón: 091 1540317
Adresa doručenia: Gerlachovská 36/52' 06001 Malý Slavkov

Cĺslo zmluvy
99ĺ0040146

Adresa umiestnenia: Gerlachovská 36/52' 06001 Malý Slavkov
Názov služby: Verejná telefónna služba

Telefónne čĺslo: 052446853í Ts 7 - ?Eluýí LiúK*
Tvp pripoienia: Telefónna prĺpoika - TP1
Proqram sluŽbv: Biznis linka S
Zvereinenie v telef. zoznamei Žiadam o nezvereinenie
Názov Platnosť ceny Cena s DPH Splatnosť
Biznis linka S cenaAkci mesraca EUR red1

Zmluvná pokuta za porušenie záväzku
viazanosti

90,00 EUR'Základ pre výpočet ZP norazovo
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zmluvné strany sa dohodlĺ, Že V prĺpade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik opráVnený ktorúkolvek z konečných cien služisb Podniku upraviť tak,
Že k základu dane (cene bez DPH) uplatní sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu V čase Vzniku daňovej povinnosti Podniku.

Vo Vzťahu k SluŽbám, pri ktorých je V Tabuľke č. '1 k poloŽke 
"Názov sluŽby" uvedené ,,Aktivácia" sa týmto dokumentom uzatvára zmluva na dobu neurčitú.

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpĺsanĺa zmluvnými stranami. V prĺpade' Ž€ je Účastnlk povinný v zmysle s 5a ods. 7 zákona ó.

211tzooo Z. z. o slobodnom prĺstupe k informáciám a o zmene a doplnenĺ niektoných zákonov (zákon o slobode informácil) v znenĺ neskoršĺch pradpisov

zv€Íejniť zmluvu, nadobúda iáto zmluva platnosť dňom jej podpisania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni

doruÓenia pĺsomného potvrdenia o zverejnenĺ tejto Zmluvy Účastnikom Podniku, ktoný t\ýmto zároveň poŽaduje takéto pĺsomné potvĺdenie o zverejnenĺ tejto
Zmluvy.

Vyhlasujem, Že som sa oboznámil s obsahom tohto Dodatku k zmluve o balíku, ako aj so Všeobocnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb (ďalej

len ,,Všeobecné podmienky"), osobitnými podmienkami pre poskytovanie sluŽieb Televĺzie, osobitnými podmienkami pre poskytovanie sluŽieb lniernetového
prisíupu alebo osobitnými'pôdmienkami pre poskytovanie Hlaso\^ich sluŽieb v závislosti od toho, ktoré Služby sú na základe tejto zmluvy o balíku Účastnĺkovi
poskyiované, tvoriace prĺlohu Všeobecných podmienok, obchodnými podmisnkami na predaj a nájom koncových zariadenĺ pripadne ďalšie osobitné podmienky
vydané Podnikom a upravujúce podmienky pre poskytovanie sluŽieb poskylovaných na základe tejto zmluvy o ballku (ďal€j len ,,osobilné podmienky") a

iennĺkom pre poskytovanié sluŽieb Podniku, Vrátane Akciového c€nnĺka (ďalej len ,,Cennĺk"), ktoré sa ako neoddeliteľné súčasti iejto Zmluvy o balĺku

zaväzÚjem dodrŽiavať. svojĺm podpisom potvrdzujem (i) prevzatie VŠsobecných podmi€nok, osobitných podmiBnok a c€nnlka, (ii) Že sj záväzne objednáVam v
tejto zmluve o balĺku špecifikované Služby, (iii) Že sa zaväzujem riadne a Vlas plniť všetky povinnosti vyp|ývajúce z tejto zmluvy o balĺku' Vyhlasujem, Že som
bóĺ oboznámený Podnikom, Že aktuálne informácie o platných cenáchza SluŽby je moŽné zĺskaťv aktuálnom c€nniku doslupnom na www.telekom.sk al€bo
inej internetovej skánke Podniku, ktorá ju V budúcnosti nahradĺ a na predajných miestach Podniku.

Podnik a Účastnĺk sa dohodli na určení dôvodov podstatnej zmeny zmluvných podmienok tak, Že tielo dÔvody sú obsahom časti Všeobecných podmienok pre
poskylovanie Verejných sĺuŽieb Podniku, upravu.júcej Zmenu Dodatku k zmluve o ballku.

V Bratislave' dňa 28'11.2020 v.'.. ľ*|B.*.,.'.. llqrh*':
dŕla..,Q9''.''!'?-,.,'z.O'2 p..'..'

obec }ĺalý Slar'kov
Ger]lichor'ská 52

uótl 01 }Íalý Slavkov
-1-

12C Firma / meno priezvisko zákazníka
obec Malý Slavkov
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