
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Kód  objednávky:                 1.110100550190

Kód  účastníka:                          1134225700

Kód adresáta:                         1134225703

Kód  tlačiva:                                               812

uzavretá  podľa  ust.  § 44  a  súvisiacich  ust,  zákona  Č.  351/2011  Z z   o elektíonických  komunikáciách v zneni'  neskoršĺch  predpisov  medzi  Podnikom  a  Úča§tníkom  (ďalej  len  „Dodatok").

PODNIK

Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zap.ísaný:  Obchodný register Okresného súdu  Bľatislava 1, oddie1 Sa, vložka čĺslo 2081/8,

lčo: 35 763 469,  DIČ: 2020273893,  lc pre DPH:  SK2020273893

Kód  predaicu: Telesale§ VSE Rep_41369 Kód tlačiva: 812

Zastúpený: Silvia Haburaj

(ďalej len "Podnjk") a

ÚčASTNÍK -PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA -PODNIKATEĽ
Obchodné meno /Sídlopodnikania: Obec Rudňany,  Rudňany , 05323  Rudňany

Register, číslo zápisupodnikateľa:

E-mail: ľudnany@spisnet.sk Telefón: 0534499002

lčo: 00329533 DIČ: C pre  DPH:

(ďalej len  "Účastník")

ŠTATUTÁRNY ORGÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titul/Meno/Priezvisko: • Obec Rudňany

Ulica: Súpisné   Čislo: Orientačné čislo:

Obec psČ:

Telefón: Č.Op / pasu:

ADRESAT - adľesa zasielania pĺsomných  listín
Ti tul/Meno/Priezvisko: Obec Rudňany
Adresa zasielania : Rudňany , 05323  Rudňany
Spôsob fakturácie: Papierová faktúra zasielaná poštou.

Č slo SMS notifikácie:

Zúčtovacie obdobie: Mesačne od l,dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

TABUĽKA č.  1

AKCIA: 2014/2015 -Biznis kampaň. Telefonovanie. ISDN => DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov                                                                                               ,&ktiváGia

Názov služby: Verejná telefónna §Iužba
Číslo zmluvy: 2029091953 Adresa umiestnenia:  Rudňany 324, 05323   Rudňany

Telefónne číslo:  0534499102

Typ pripojenia:  lsDN

Pľogram služby:  Biznis lsDN Uni 200

Pľiama dovolatel'nosť na jednotlivé lsDN prĺstupy zapojené do DDl

Biznis ISDN  Uni - Prĺplatkový balík

Vove/Elektronický detailný výpis . Spoplatnenie

Zvereinenie v telef. zozname:   Žiadam o zvereinenie

Názov Platnosť ceny                                                                                                   Cena s DPH                           Splatnosť
Biznis  ISDN  Uni  200 Akciová cena platná počas  1. -   30.  mes aca                                                        29,00 EU R                  mesačne/vopred

Základ  pre výpočet ZP Zmluvná pokuta za  porušenle záväzku  v azanosti                                              180,00 EUR                       jednorazovo    *

Na položky označené * sa neuplatňuje DPH
1)             „Podnik  a  účastník uzatvárajú tento  Dodatok,  ktoúm  sa zmluva o  poskytovaní verejných  služieb  pre službu  s teleĺónnym  čislom  identifikovaným v tabul'ke č  l    (ďalei len  ,,Zmluva.)  mení  a  upravuie

v rozsahu  a spÔsobom uvedeným v tomto dodatku,  Ostatné ustanovenia Zmluvy,  ktoré nie §Ú Úmto dodatkom dotknuté ostávajú v  platnosti  bez zmeny "

2)             Ak dochádza  na základe tohto Dodatku  k zmene programu  služby,  bude účastni'kovi  poskytovaný za cenu  uvedenú  v Tabuľke č.1.  Doba viazanosti,  ak je  pre túto službu dohodnutá,  nie je týmto

Dodatkom  dotknutá  a  plynie naďalej  bez zmeny.  V takomto  prípade  bude Podnik  účtovať cenu  v závislosti od  toho,  v  ktorom  momente doby viazanosti sa Účastník nachádza

3)             Účastník   vereinei   te!efónnej   služby   má   právo   zapísať   sa   do   telefónneho   zoznamu   Podniku   (ak  je   vydávaný   Podnikom)   a   informačnej   služby   Podmku   a   na   sprístupnenie   svojich  údajov

poskytovateľom  informačných  služieb  o telefónnych  Či'slach  alebo  telefónnych  zoznamov,  a  to  v  rozsahu.  telefónne  číslo  pridelené  Účastnĺkovi  na  základe  Zmluvy,  adresa  umiestnenia  koncového
bodu  verejnej  telefónnei  služby  a  meno,  priezvi§ko  v  pripad©  Úzickei  osoby  -nepodnika{eľa,  alebo  obchodné  meno  v  prípade  fyzickej  osoby  -podnikateľa  alebo  právnickej  osoby,  pričom  tieto

údaie tvoria  tzv.  základný rozsah  údajov  pre  účely zverejnenia  v zozname  účastnikov  a  informačnej  službe   Účastník,  ktoý ie Úzickou  osobou  podnikatel'om alebo  právnickou  osobou je  zároveň
oprávnený požiadať spolu  so základným  rozsahom  údajov aj o zverejnenie  kategórie jednej vybranej ekonomickei činnosti  Učastníka v zozname a informačnei službe Podniku   V  prípade osobitnej

dohody  s  Podnikom,  môžu  byt' v  zozname  a  informačnej  službe  Podniku  zverejnené  aj  ďalšie  údaje  určené  Účastnikom  nad  rámec tzv,  základného  roz§ahu  podl'a  predchádzaiúcei  vety,  ak  sÚ
relevantné na  účely telefónneho  zoznamu   V  prĺpade Žiados{i  o zverejnenie Údajov zároveň  Účastni'k  zároveň  berie na  vedomie a  súhlasí  s  podmienkam  zverejnenia  uvedenými v  Podmienkach
spracúvania osobných,  prevádzkových  a  lokalizačných  údajov,  upravuiúcich  podmienky zverejňovanta Údajov  Účastnikov v telefónnom  zozname  a  informačných  službách.
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4)             ZÚČTOVACIE  OBDOBIE  ie jednomesačné.  Twanie zúčtovacieho obdobia je od  pn/ého do  posledného dňa  kalendámeho  mesiaca   prípadnú  zmenu trvania zúčtovacieho obdobia  podnik oznámi

Účastníkovi najmenej jeden  mesiac vopred   Frekvencia fakturácie je jednomesačná

5)               PODMIENKY AKCIE.

a)             Účastnĺk  má  nárok  na  poskytovanie  služby vo  zvolenom  programe v zmysle  tabuľky č.1  za  akciové  ceny  podľa  tabuľky č.1,  a  to  odo dňa  uzavretia  Dodatku,  až  do  uplynutia  30,  mesiaca

odo  dňa  uzavretia  Dodatku   Po  uplynutĺ  30,  mesiaca  odo dňa  uzavretia  Dodatku  bude  Účastníkovi  po§kytovaný zvolený  program  služby za cenu  bez viazanos(i  podl'a  platného Cenni'ka ako

cena  bez vlazanostj.

b)             Účastník stráca  nárok na  využívanie Tpl  za  akciové ceny  alebo akciových  pod"enok v zmysle tohto  Dodatku,  ak (i)  počas doby viazanosti dôjde  k zm©ne v osobe účastnĺka z pľávnickej

osoby alebo fyzickei  osoby -podnikateľa na fyzickú  osobu -spotrebne!'a,  alebo (ii)  prechodu   z  lsDN  BRA  prístupu na TP1

6)             ZMLUVNA POKUTA  (ZP),

a)             Podnik  a  účastník  sa  dohodli,  Že  porušením  závázku  viazanosti  vznikne  podniku  voči  účastníkovi  právo  na  zaplatenie  vyúčtovanej  zmluvnej  pokuty.  Zmluvná  pokuta  okrem  sankčnej  a

prevenčnej  funkcie  predstavuje  ôj  paušalizovanú  náhradu  škody spôsobenei  Podniku  v dôsledku  porušenia záväzku  viazano§ti  vzhľadom  na  benefity,  ktoré  Podnik  poskytol  Účastníkovi  na
základe   tohto   Dodatku    Benefitmi   sa   Íozumie   súčet   všetkých   zliav   zo   štandardných   poplatkov   za   zriadenie   a   poskytovanie   Služby   (vrátane   Doplnkových   služjeb)   podľa   Cenníka

(rozhodujúce  sú  ceny  bez  viazanosti),  zľava  z  ceny  KZ,  ktorá  predstavuje  rozdiel  medzi  neakciovou  a akciovou  kúpnou  cenou,  ak bolo  Účastníkovi  na  základe tohto  Dodatku  poskytnutó,
Základom  pre  výpočet zmluvnei  pokuty  za  porušenie  závázku  viazanosti  tejto  Služby,  ktorá  zohľadňuj?  Beneflty  poskytnuté  Účastníkovi  podľa  tohto  Dodatku,  je  súčet základu  pre  výpočet

zmluvnei  pokuty  vo  vzťahu  k  porušeniu  zmluvného závázku  viazanosti  Služby  a  prípadne  KZ,  ak  boli  Uča§tníkovi  poskytnutó vo  vzťahu  k tejto  Službe,  a  to  vo  výške určenej  v tabul'ke  Č,  1

tohto  Dodatku  (ďalej  len  „Základ  pre  výpočet")   Vyúčtovariá  suma  zmluvnej  pokuty  bude vypoči'taná  podľa  nižšje  uvedenóho vzorca,  ktoú vyjadruje  denné  klesanie  zo Základu  pre výpočel

počas  plynutia  doby viazanosti až  do dňa  ukončenĺa Zmluvy alebo  prerušenia  poskytovania  Služieb v dôsledku  porušenia záväzku vlazanosti.

b)             Vyúčtovaná suma zmluvnei pokuty = Základ pre výpočet zp -(celé dni uplynuté z doby viazanosti/celkový počet dnĺ doby vlazanostľ základ  pre výpočet zmluvn©j pokuty)

c)             Zmluvná  pokuta  ie  splatná  v  lehote  uvedenej  na  faktúre,   ktorou  je  účastníkovi  vyúčtovaná.   Uhradenĺm  zmluvn©j  pokuly  zaniká  dojednaný  závazok  vlazanostl,  pr©to  účastnĺk  zmlwnú

pokutu  za  porušenie  závázku  viazanosti zaplatí  iba jedenkrát.  Podnik je oprávnený  požadovať náhradu  škody spÔsob®nej  porušením závázku  viazanosli,  pre  prípad  klorej  bola dojednaná a
vyúčtovaná zmluvná  pokuta,  len  vo výške  presahujúcej  sumu  vyúčtovanej zmluvnej pokuty.

d)             ZÁVAZOK  VIAZANOSTI    Účastník  sa  zavazuje,  že  po  dobu  viazanostl  v  zmysle  teito  zmluvy  (ďalej  len  „doba  viazanos{iu),  ktorá  sa  počĺta  od  Rozhodného  dňa,  klorým  je  deň  aktiyácie

Služby  podľa  tohto  Dodatku   (i)  zotrvá  v  zmluvnom  vzťahu  s  Podnikom  vo  vzťahu  k  Službe  poskytovanei  podľa  tejto  Zmluvy  v  znení  tohto  Dodalku,  (eda  nevykoná  Žiadny  úkon,  ktorý  by

viedol  k  ukončeniu  Zmluvy  a  (ii)  bude  riadne  a  včas  uhrádzať  cenu  za  poskytované  Službu  (d'alej  len  „závazok  viazanosti.),  pričom  porušenim  záväzku  viazanosti je  (i)  výpoveď Zmluvy

Účasmíkom,  ak výpovedná  lehota al©bo  lná osobitne dohodnutá leho[a  uplynie  počas  dojednanej doby viazanosti  (ii) nezaplatenie ceny za  poskytnuté Služby Účastníkom  ani do 45 dní  po

j6j  spla(nosti,  na základe  k{orého  vznikne  Podniku  právo  na  odstúpenie  od  Zmluvy  v znení  tohto  Dodatku  (ďalej  len  „porušenie závazku  viazanostľ)   Doba viazanosti  plynie  iba  počas  doby

;ľíusí|š:}'cahs;:É:nyy:hzTryes!%,`#aiem!:VV§:o!r:::;:hp::rdu::9n|aok:°as:ty::Vaatĺ;:ys;::§ľž,P:don:§:b|:::#:v96:#:t:aspkruát:ačnpé°md:'i#apnr:urupš;:r:§3:íäí::Vs'k%osvkay::avasn,'uež3;Ui%yd#,ykĽ'rk:'äycedho°b:
viazanosti  neplynie.

7)             Spíacúvanie osobných údajov.  Podnik bud© použĺvat. údaje o účastni'kovi za podmienok uvedených v podmienkach spracúvania osobných,  prevádzkových a lokalizačnýgh  údaiow podniku (ďalej
len  „Podmienkyw)  a  v  príslušných  právnych  predpisoch.  F{ozsah,  účel  a  podmienky  spracúvania  údajov  o  Účasmĺkovi  sú  bližšie  špecifikované  v  Podmienkach,  Ak  môže  Učastník zamedziť,  aby  sa

jeho  úqaje  použi'vali  na  určité  Účely,  Účastni'k  môže  kedykol'vek  Podmku  oznámit'.  že  si  neželá  takéto  pouŽívanie  jeho  údajov.  Ak ie  podmienkou  spracúvania  údajov  Účastníka  udelenie  súhlasii,
môže  Učastník takýto  súhlas  kedykol'vek odvolať,  ak  ho  udelil   Účastník  môže  Podnik  kedykol'vek  požiadať o  informáciu,  ako  sa ieho  Údaje  používajú.  Wac  informácií  o používaní  údapv  možno

nájsť na v".telekom.sk.

8)             Tento  Dodatok sa  riadi  platnými všeobecnými  podmienkami  pre  po§kytovanie vereiných  služieb  (ďalei len  „Všeobecné  podmienky"),  Osobitnými  podmienkami  pre  poskytovanie  hlasových služieb,

ťú°čnaas:3uprt:°h:oUš:ťaikeucnäcehnä°zdam!er,na°dkeíí:a'áj#k';9oSv°ab;::ésiu°ždb?,'e;r#d:ec:ľanj;°zmc::ey,P::k#::::'äev:;:ž;eobd,Pa°dpĺ;í:é(hďoa'8je'nenník':eG:Íak;Líkk'°sr#Íamz#::ľséo:tr::ľo::#:jgr;::,g'apvr3:zaa;:
Všeobecných   podmienok,   Osobitných   podmienok,   Cennĺka   a  Cenového   výmeru   podl'a   príslušnei   akcie.   Ak   nĺe  je  v Dodatku/   dohodnuté   inak,   platia  ustanovenia   Všeobecných   podmienok,

Osobitných  poclmienok a Cennika.

9)             V pÍípade  ak  účastník  vypovie   alebo  odstúpi  od  tejto  zmluvy  predo  dňom  technického  zriadenia  služby alebo  svojím  konaním  al©bo  n©čínnosťou  zmarí  zriadenie  zmluvn©  dohodnut©j  služby
zavazuie sa zaplatiť Podniku  náklady vzniknuté v súvislosti  so zriadením služby vo výške  100 € (DPH  sa neuplatňuie),

io)          Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že v  prípade zmeny sadzby dane z  pridanei  hodnoty ie  podnik oprávnený  ktoíúkol'vek z  kon©čnýc"©n  služi©b  podnlku  upraviť tak,  Ž_©  k základu  dan©  (c®no  boz DPH)

uplatni sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povhnosti Podniku

V Žiline,  dňa   04.01.2018

•           ':     ..

r=ts]#istŔóä# s  v zastupení
-\ \,   `   ľľ_fi ay,SH3bqŕ#:`
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