
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

uzavíetó podra zákona Č.  351 /2011  Z,z.  o elektronickych komurikáciách v znenT  neskoršlch pTedplso\/

(ďalei spolu len .Dodatok. alebo ,Dohoda") medzi:

PODNIK

Kód objednávky:       1-792€08838378
Kód účastn ĺka:                1134225700
Kód adresáta:                1134225703

Kód tlačiva:                                  405

Slovak Telekom, a.s.
::jkv::sžká2č::,8oizoe82t,BBr,tésé:v3%i:!ĺ::;ľĎ%?c2hoä3=Ť3T99!%rD°„kE;#?hs°Kžäg:2

Bratlslava 1, oddlel73893

Kód  Dreda Cu: Retall ShoD Rep_5250473 Kód tlačlva: 406
Zastúpeny Verešpejová , Zuza na

(ďalej  len  .'PODNIK") a

PRÁVNICKÁ OS0BA/FYZICKÁ OS0BA -PODNIKATEĽ
Obchodné meno /Sĺdloi3odnikania: Obec Rudňany,  Rudňany 234, 05323   Rudňany

Register,  číslo zápisui)odnikateľa:

Kontaktný e-mail ' obec@.rudnany.sk Kontaktné tel.č.: 053«99002
lco: 00329533 lc Dre  DPH:

(ďalej  len  "Účastnĺk")

šTATUTÁRNY ORGÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titul/Meno/Priezvisko: -Obec Rudňany
U'ica: Súpisné   čĺslo: Orientačné čĺslo:
Obec: PSC:
Telefón: 053«99002 C.OP / Pasu: -

SIM  KARTA A ZARIADENIE
Hlas   SIM karta č. 8942102180025173636 Hlas  Tel.  č. 0910228329

lMEI  Xiaomi  Redmi  9AT 869165046299179

TABUĽKA č. 1  Mesačné poplatky
AKohA:  t.  móbllĺiá  služba                                                                                                                                                                               ,     , Ý   Ý~_ 3   '  ú Ýyt                                       ^^   `;:^  ; Ýíš,Ťtx::;.}A*ti%€!ä{

Kontaktná osoba: -Obec Rudňany  Telefón: 0534499002
Adresa doručenia:  Rudňanv 234, 05323   Rudňanv
siužba: MobiinÝ iiias DOBAviAZANosTi: 2*riéskicoÝ        : )         }(                     1\^:(              Y(Y(             )(í          )»)            ú)^`(Z,         )`,((\           „Xú^         ^ú(          ú

Program službv: Biznis Pľemium 23 Aktlvácia

Zvereinenie v telef. zozname:   Žiadam o nezvereinenie
Kontrola dát v ľoaminqu
Hmít kontroly dát (cena  s  DPH v EUR):   24,00
Rozhodcovská doložka:   Nie

Názov      v                                                          '   Piatnosľ'cenvv     ^
t  t    ,   ^t:čsii&'§;oŤHtú :^~^'ú^t st;t.^t  ^    ::tú^šmäffióstť

Súčet všetkých zliav zo Štandardných 120,00  EUR
poplatkov za Služby
Biznis  Premium 23 23,00 EUR                       mesačne
Neakciová maloobchodná c€na zaKZ/Dátovézariadenie 99,00  EUR

Akciová kúpna cx:na za KZ/Dátové          Kúpna cena 19,00 EUR                  jednorazovo
zariadeníe

Kód objednávky:   i-7926o8838378
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Na položky označené * sa neuplatňuje DPH

Podnik  a  Účastnĺk  uzatvárajú  tento  Doda`ok,  ktorym  sa  ZmlLĺva  o  poskytovanl  verejných  služisb  uzatvorená  vo  vzťahu  k  `.č/SIM  karte  s  čĺslom  uvedeným  v  záhlavi
tohto  Dodatku  (ďalei  len  .Zmlwaa)  meni  a  upravuje v  rozsQhu  a  spôsobom  uvedeným  v tomto  Dodatku.  Ostatné  ustanovenia  Zmlwy,  ktoré  nie  sú  týmto  Dodatkom
dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.

Ak Účastnĺk m základe Zmluvy v znenl  pned  uzavretlm tohto Doda`ku  (ďalej len  Zmluva v skoršom znonT-)  nadobudol  za odplatu  zanadenie,  Dodatok  nemá dopad  ani
na  (i)  povinnost Účastnlka v súlade so Zmuvou  v skoršom znenT doplatlť kúpnu  cenu takéhoto  koncového zariadenia.  ak  ku  dňu  uzavretia  Dodatku  ešle nebola v celej

vy§ko uhradená`  (ii)  povinnosť wá« Podniku pomernú  časť ZJsvy z Kúpnei ceny,  8k sú splnené podmienky podra Zmlwy v skoršom znenl.

1 )          PREDMET DODATKU.

a)         Zóväzok podniku aktivovať a poskytovsť proBram služieb uvedený v tabuĺke č.1  tohto Doda`ku,  a to vo vzťahu k sIM karLe uvedenei v taburke s názvom
"SIM  karia a zariadeníe.,  resp.  k inej SIM  kahe,  ktom ju  bude v budúcnosti  nahrádzať (dalej len  "SIM  karia").

b)         Záväzok  Podniku  vykonať  zmenu  póvodného  programu  Služieb  vo  vzťahu  k  SIM  karlám  špecjfikovaným  v  tabulke  s  názvom  ''SIM  karts  a  zaľiadenie"
tohto  Doda`ku  na  progrsm  Služleb  uvedený  v  taburke  č.1  tomo  Dodatku,  a  to  k  p~ómu  dňu  zúčtovacieho  obdobia  na3ledujúceho  po  účinnosti  tohto
Doda`ku, ak nie je ďalej v ton«o Dodatku uvedené inak.

c)          Záväzok  Účastnlka  (i)  nadno  a  včas  platĺť  oenu  zo  aktiváciu  a  posky`ovanĺe  Služieb  Podniku.  uvedenú  pre  pr(slušný  program  Služieb  zvolený  podra
tabunqí č.  1  Účastnlkom,  v Cennlku  pre  poskytovanio služJob  Podniku  (ďaloj  len  .Connlkq)  platnérnu  ku  dňu  podpisu tohto  Dodatku  a  (n)  dodľžia\ď svoie
povinnosti v súlede s tý"o Dodatkom, Zmluvou, CennTkom,  O§obftnými  podmienkami pre po§kytovanie zvoleného programu Služieb (ďslej len .Osobm6

#=::g:)::kft:;`mľr=z:o:,ebýčapáon?t8#.žS|äe:#zdnaánmé"8pxám,#..#ýom:?o#,:'Šn.kdastmjup::Pn:::n"sto:::,'est::;:'enypci:::äe#ď::ĺ:k'::;Yša%3:=:
predajných miestach Podniku.

d,      š##Pa°dDn*k::ud:W#gboúmča:=Ĺk°#Zma,::do:náeohpoť#c#ť5Uodastpk°usľsnď„ňaTUpá:amv,:nakyzápvpäz;ks*nčan#:k:,:#:::ed:::ew#ťž: :;P,vst,ťrzoaňDš:#:

alebo  v  dokumentoch  súvistacich  s  touto  Dohodou  označené  sj  sko  koncovó  zanadenie  alebo  iným  označenĺm  zodpovedajúcĺm  po\/ahe  zanader`ia.
Prevzatle zarlsdenla Účastníkom a uhradenie kúpnej ceny potvľdzujú  Podnik a Účsstnlkom podpisom tejto Dohody, ak nie je  pre konkrétne zariadenie v
tejto  Dohodo v  dokumentoch  súvísiacich  s touto  Dohodou  u\/edený iný  momen`  odowdenia zariadenia  alebo  uhradenis  kúpnej  oeny zaľisdenia  prípadne
jej  časti.  Ak  §8  má  konkrétne  zariadenie  v  zmysle  ustanoveni  tejto  Dohody  slebo  dokumentov  Búvisiacich  s  touto  Dohodou  upravujúcich  jeho  predaj
doľučĺť,  doručenlo pľebieha v praoo\/ných dňoch  medzi 7:oo až  19.00 hod.,  ak sa zmluvné strany  nedohodnú v konkr6tnom  prlpade inak.

e)         ZávÄzok  účastnlka zaplatiť  podniku  admlnistľatlvny poptatok v súlade  s cennikom za  vykomnie  administratívnych  alebo technických  zmlen  v 5ystérnoch

5oídä:ľkš"8ú#3šLsnf:V#;:k`3r:g.&šXJ3;'oJ#.;::eT'#3t#my:oä'.d"oä)Áei'3čvavost#ť5:5;:op€.dsp:EH,;Rn.čoDm.dAstdkmu',n'astkígvnp:#ťf.omk,b.uhi3
Dodatku   provzati.  závazku  viazanostl   na  využĺvanie   niekiorého  z  programov  Služiob  T  paušdl   alebo  T  Bizni3,   Administra`Ívny  poplatok  za  zmeny
vykonané v súvislostl  g dotknutým  programom  Služieb T  paušól  8]Bbo T  BLznls je  0,00 €.  V  pripade,  ak  si  Účastník sktivuie týmto  Dodatkom  Elektronickú
hktúľu,  alebo ju  už využíva a zároveň  nedost6va  Papioro\nJ ĺakiúru sní  Pspiorový odpis faktúry.  bude Administraiívny  poplstok pľi  uzavreiĺ tohto  Dodatku
znLžený na sumu 0,00 € 8 DPH.

2)         ZÚČTOVAC[E  OBD0BIE:  Trvanie zúčtovacteho obdoblajo wedené v tabun(e s názvom "Adresát -8dresa zasĺelanía  plsomných listTn".  Prípacinú zmenu trvania
zúčlovacíeho obdobia Podnik oznámi ÚčastnTkovi najmenei ieden mesiac vopred. FrBkvencia fsktuľácie je jednomesaéná.

3)          ZÄVÄZOK  VIAZANOSTl.  Účaslník  ea  zaväzuje,  že  po  dobu  viazanosti,  ktorej  dlžka  je  špecmkovaná  v  taburke  č.  1   a  plynie  odo  dňa  uzavretia  tohto  Dodaiku
(ďslej  len  .doba  viazanostr),  (i)  bude  vo  vzťahu  k  SIM  karte  využĺvať  Služby  Podnĺku  podla  Dodatku.  teda  nevykoná  žJadny  úkon.  ktory  by viedol  k  ukončeniu
využlvsnia  Služby  Podniku  prod  uplynutlm  doby  viazanosli.  a  (ii)  bude  nadne  a  včas  uhródzať  cenu  za  poskytované  Služby  (ďalej  len  .záväzok  viazanosti.)
Porušenlm záväzku víazanosti  preto je:

a) ukončenie vyú!Ívania Služiob Podniku  pned uplynutlm doby tiazanostl v dôsledku ukončenia Zmluvy pred uplynuiĺm doby viazanosti.

b)   ukončerie  využlvania   SlužJeb   Podnlku   pred   uplynutlm  doby  viazanosti   v  dôsledku   prenosu  tBlefónneho   čĺsJa   uvedeného  v  Zmluve   k   inómu   podniku
poskytujúcemu  služby elek`ľonických komunikáciĺ  poed  uph/nu`Im doby vlazanosti;

c)  nezaplatenie  ceny  za  poskytniAé  Služby  Účastnlkom  počas  doby  viazanosti  do 45  dní  po  splatnosti,  v  dôs]edku  ktorého  dô/de  k  prerušeniu  pogkyiovania
Služlob podľa Všeobecných podmienok;

(ďalej len "porusonie záväzku viazanosti").
4'    gt#Vk?*?n?K#á:i:#:#*i#aeT,iäKái:pggi':ignag#|#%zn#m#ík3á:jťiump;?Eť;8#zo.%:;akf.E;Fcu:rä.m;f=i!?ťž#u!u:,"ľggolťíí#!:jwá

išúLe,b:'n#;'ántinónák:a;:e,`::;ikú;:.:näg,kma:ok;Tuieľä:|g##:%aázgá:vnäikiää;eg::ľiľ,TĹF3#sBut::.úzviaT#;Tov:ok:n#eig:ati%st:n,nt:ĹSa;!vn:;mFťľí;.#;ä:egoľt
viazanosti  na  základe  tohto  Dodatku,  je  uvBdená  v  tabun(e  č.   1   (ďalej  lÉ}n  .Základ  pre  výpočet  zmluvnej  pokuty");  ak  ie  predmetom  tejto  Dohody  aj  predaj
zariaderiia   Špfflfikovanóho   v   Taburke   č.   2   na   základe   osobLtných   podmíenok   upravených   v   samostatnej   čagti   tejto   Dohody   s   označením   .PREDAJ
ZAF{lADENIA., v Základe pro vypočet zmluvnej pokuty nie je zohĺadnená podmieneno poskytnutá zravs z ceny tBkéhoto zanadenia a jej vTátenje je upravené v
samostatnej čagti tejto Dohody § označenĺm .PREDAJ ZARIADENIAV. Vyúčtovaná suma zmluvnei pokuty  bude vypočĺtaná  ku dňu porušenis záväzku viazanosti
podTa  nižšie uvedemého worca,  ktorý vyjadruje demé  klesanie Základu zmuvnej  pokuty počas plynutia doby viazanosti  až do dňa  poiiJšenia záväzku viazanosti
podTa (e^o Zmluvy:
Vyúaovaná suma zmluvnej pokuty = (Zaklad zmluvno/ pokuty/celkový počet dní doby viazsnosti) x počôt dnl zostóvajúcich do konca doby viazanosti

Zmlwi.6  pokuia je sp"ná v lohoto uvedenej na ĺaktúro,  ktorou ie Účastnlkovl vyúčlovaná.  Uhradením zmluvne/  pokin/ zani ká záväzok vi&anosti.  Uhradenlm
zmluvnoi  pokuo nie jo dotknutý  nárok Podniku  na  náhľadu škody presahujú®j vy5ku  uhradenej zmluvnej pokuty

5)         NÁVM NA UZAVRETIE F`OZHODCOVSKEJ ZMLUVY:  Podnik neodvolaterne navThuje účastnĺkovi,  ktorý nieje spotrebiterom,  uzavretie rozhodcowkei zmuvy
vo fomio  rozhodcovskej  doložky  v  nasledovnom  znBnl  (ďälej  .RZ-).  .Podnik  a  Účastnlk  sa  dohodli.  že  všetky  spory,  kloré  vznikli  alebo  vzniknú  v  súvistosti  s

#oú::n:aľ:,ákE#:.Ľ:i.gnjkst=u:#:Rzn:.z#nä##5ť.,b#.=:ph#nw#nf,#,Eää:íp%mmi,;ĺg:n,nik#ist#:fz'á:gÉá:g%#:ua;aii:i:;njoťá#;t:.:ítoä:e:d;oomTd'f
#:ÍägTuaa#n:k32mnťotijyä,á%ÍéT#oovúaéää:ĺ,kstaoä*psLuäL:kbupp#3í5žFsbpuod,ú,ýnŔťav3áo#stmoóbnsýúcdhys3#,r:b®poá#ťuchngrámThyähnpj#č]:,#:ó6P#gt:
8údu.  Toto  pnávo v5ak zanlká sk Podnik alebo  Účastnlk  už  podal žalobu  na  RS,  pľotože  po zača(Í  ľozhodcovského  konania  nemožno v tej  istej veci  konať a
rozhodo\ď na v§eobecnom súclo.
Účastnĺk wedený návľh Podniku na uzavre`ĺo rozhodcovskej zmlwy vo ĺome rozhodcovskej doložky neprijĺma.

Kód objedná\O    i-7026o883e37B
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6)         PRECHODNÉ USTANOVENIE,  Tento Dodatok tvori  neoddeliternú súčasť zmluvy. Ku dňu účinnosti tohto Doda`ku  sa v plnom rozsshu rusí pla(nosť a účlnnosť
doteraz platného dodatku k Zmluve uzaweiého medzi glranami, 8 zárovaň zanlkÁ právo Účastnlka na akékorvek doteraz poskytované zravy spqjen6 8 prevzatlm
skoršieho  závazku  viazanogti  vo  vzťahu  k  SIM  karto  špeciíLkovanej  v taburko  s  názvom  "SIM  karia  a   zariadonio.  tohto  Dodstku  okľem  platnosti  s  účinnostl
Zmluvy v skoršom zncnĺ v časti uprawiúcei  predaj zsriadenia vľdtane poskyinutej zravy a povinnosti doplatff kúpnu ce" zariadenla pogkytnutého Účastnlko\^

;an:#:dz:azhm.',uay%:.skárägTezžemnĹ#s#::mz:e#Eá'oľzáäTť.##j:až:::ä:anYe:úÉ:Ŕ:aŕostT##::súkäť:#kznnáná,#nť?:.#V#,C::rdnoéb;
viazanostl,  na  ktorú  bol  tento  Dodatok  doiednaný,  bude  Podnik  na  základe  Zmluv)/  uzmnoľenej  na  dobu  neurčftú  posbnmff  Účas`nlko\ri  Služby  v  súlsde  a
dojednaním uvedeným v tomto Dodatku alebo v Zmluve, a `o baz vlazanostl, za štandaľdnú cenu podľa aktuálneho Cennlko.

7)      :#nTaNm?.SDŤ;búačJN#3::ti :9eDd::šť TAabMu°m:Nč°.StŤoÍoM:g;YdzľLsauYYpri:::'e°p?e°::°nkLan#°#::#:#:búpä*nn#u :aň°#HJ:3: äT::ksuú°čgn?k:ma[,:#ýnm:

#.en#:opŔv,:;og:äuďr:-o#:i:eboz:3#ďsjť=Snkí:,o##,oxa:,':SiuäLe±#.d#l&Č*:n:a„íŤĽŠ.ťp##uyŤ#%?6#ňäyšľedi,iž=
viazanosti nep]ynie. Zmluvu je nmžné menff niektoľým zo spÔsobov uvedených v Zmluve, Všeobecných podmlenkach alebo Cennlku. Zmem programu Služ]eb
uvedsného v taburke  č.  1  tohlo  Dodatku jB  možná  len  so  súhlasom  Podntkii.  Podnik  a  Účastnlk sa  dohodli  na  uľčenl  dôvodov  podstatnej zmeny  zm[uvných
podmienok tak, že `ieio d6vody sú ob§ahom časti Všeobecmých podmiônok, upravujúcei zmenu Zmluvy.

8)         SPRACÚVANIE   C)SOBNÝCH   ÚDAJOV   Podnik  sa  zaväzujs  spracúvať  osobné  údBje  výlučne  na   účely,   na   k`oré   bolĺ  zlskane.  V  prlpade  zmeny   účelu
spracovania    osobných    údajov    si     na    túto    zmenu    vyžiada    osobitný    súhlas.    Vac    inĺomáaĺ    o    použlvanl    osobných    údBjov    možno    nájsť    na
`i/\A/w.telekom.sk/osobne-udaie.

9)         Podnik ponúkol  účastnĺkoví  možnosť pn  podpjse s uzsvľetl (ohto Dodatku využĺťtechnické zariadenie v pľedajnom  miesto podniku.

2ĹAékhgŤststhnnĺ,kc#tí::::::gm#ĽJán'i:nt;R:::,kž:ZĹ|ep?%:L"L:íL'°Eeat?uŤ#'nŤk:yLdí!Ej:aĽZ#Wnnyý:ppa°add#°emd,:#r:k#aangh:st##§Ľ:#än`oťo°mľ

žä::,g#o%a,ney#np,;rgääľyĺfok:o,e#:::,:otťočnTŽ:,#p,Í#dmúĽr#ed:]R:rnún:úDáäoúk##:##mm,=phŔáóahn:=a±dnean+.ua#u,h*,:F%,±:v::,é#
podpisu jeho priradonlm k podpĺsanému dokumentu na účel iizavretia a plnenia Dodatkii. Tento záznsm o digitalizovanom podplse Účastnlka nebude využfty na
žradne  Íné  účely,  a  to  ani  samosiaine  ani  v  spojenl  s  lným  dokumentom.  UzavTstTm  Dodatku takýmto  spÔsobom  nle je  dotknutá  platnosť  Dodatku,  ani jeho
pÍsomná ĺorma a takto podpl§aný  Dodatok má silu  originélu.
Ak  Účastnlk  využil  možnosť  poslania  ľovnopi6u  tomo  Dodalku  do  e-mailu  určeného  Účastnlkom,  Podnik  odovzdá  Účastnlkovi  jeden  rovnopis  Dodaiku  pri jeho
podpise vo ĺorme ti\/alého  nosiča  na e-mail  uri±ný Účastnlkom  a uvedený ako kontaktný e-mail v časti  identifikácle  Účastnlka toh`o Dodatku.  Dodaiok bude ako

3r#o::iľoĽa,:uĹhä:::ýahk='::n,paľÄdnéehmoo#Órečn,ĺst-onveoá:ť|ľ|::Žľi#;ebaurkä%p,ťmn:kgo.md"á`k:.č:#k=ĺno|F#asaTS'n,a"To#i:e::ó,n.nme.číg#k:ná
odovzdanie jedného  rovnopisu  tohto  Doclatku  v listinnej ĺorri",  ie  mu  popri  rovnopise  zaslanlm  do e-matlu  odovzdaný  aj  rovnopls v  lLstinnei ĺorme.  lnak Podnik
odowdá Účastnĺkovi iba jeden  rovnopis Dodatku v listinnej ĺorme,

gLAáku|Ť::n:ko:ť=m=žu:=:,neecvhynYcak,éJ|eo,;:i:dDo=aTopkn=:vbstá#í=wm,:e:obstTaon;5=:,,k=n#=ä::yrj=y::,ro#:Ĺ:8m(o:=Bá:ákť€ĺ#=;#-:ným,na

""Vp
Slovak Telekom,  a.s.  v zastúpení

Verešpejová. Zuzana

Kód  objednávky:   i-7026o8838378
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