
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

uzavretá podľa zákona č.  351A2011  Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskoršich pľedpisov

(ďalej spolu len „Dodatok" alebo „Dohoda") medzi:

PODNIK

Kód objednávky:       1-793955916242
Kód účastníka:                1134225700
Kód adresáta:               1134225703

Kód tlačiva:                                  405

Slovak Telekom, a.s.
::jkv::sžkkáa2č::Polzo682|,BBr,a,tésť:V3a5,;ä!í::;,ýi%?C2Ľ3gžý3r;9gš:i%rp?:r:SĽ?hsoKžg2ä2E:astá%laval,oddiel

Kód predajcu: Telesales VSE Supp_39496 Kód tlačiva: 405
Zastúpený: Silvia Haburaj
(ďalej len "PODNIK") a

PRÁVN[CKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ
Obchodné meno /Sídlopodnikania: Obec Rudňany, Rudňany 234, 05323  Rudňany

Register, čislo zápisupodnikateľa:

Kontaktný e-mail: obec@rudnany.sk Kontaktné tel.č.: 0534499002
lco: 00329533 lc pre DPH:

(ďalej len "Účastnĺk")

ŠTATUTÁRNY ORGÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titul/Meno/Prjezvisko: - Obec Rudňany
Ulica: Súpisné  číslo: Orientačné čislo:
Obec PSC:
Telefón: 0534499002 C.OP / Pasu: -

ADRESÁT - adresa zasielania písomných listin
Titul/Meno/Priezvisko: Obec Rudňany
Adresa zasielan a: Rudňany , 05323   Rudňany
Spôsob fakturác e Papierová faktúra zasielaná poštou.
Zúčtovacie obdob e: Mesačne od 1.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

slM laRTA A ZARIADENIE
Mobiln Hlas   SIM  kaľta č. 8942102180025173644 Hlas  Tel. č. 0910228328

TABUĽKA č. 1  Mesačné poplatky
AKCIA:  Bez záväzkov                                                                                                                                                                                            AkÉiváeia
Kontaktná osoba: -Obec Rudňany  Telefón: 0534499002
Adresa doručenia: Rudňany 234, 05323  Rudňany

lužba: Mobilný Hlas bez viazanosti
Pľogram služby: Bez záväzkov                                                                                                                                                                  ÄkÉivácia
Zverejnenie v telef. zozname:  Žiadam o nezverejnenie
Rozhodcovská doložka:   Nie
Kontrola dát v roamingu
Limit kontroly dát (cena s DPH v EUR):   24,00
Administľatívny poplatok -mobilný hlas                                                                                                                                                 Ak€ivá€ia
Podnik a  Učastník uzatvárajú tento  Dodatok,  ktorým  sa  Zmluva  o  poskytovaní verejných  služieb uzatvorená vo vzt'ahu  k t.č/SIM  karte s čislom uvedeným v záhlaví
tohto  Dodatku  (ďalej  len  Zmluva")  mení  a  upravuje v rozsahu  a spósobom  uvedeným  v tomto  Dodatku.  Ostatné  ustanovenia  Zmluvy,  ktoré  nie  sú  týmto  Dodatkom
dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.

Ak Účastník na základe Zmluvy v znení pred uzavretím tohto Dodatku (ďalej len „Zmluva v skoršom znení") nadobudol za odplatu zariadenie,  Dodatok nemá dopad ani
na (i) povinnosť Účastníka v súlade so Zmluvou v skoršom znení doplatiť kúpnu cenu takéhoto koncového zariadenja, ak ku dňu uzavretia Dodatku ešte nebola v celej
výške uhradená,  (ii) povinnost' vrátiť Podniku pomemú časť Zľavy z Kúpnej ceny, ak sú splnené podmienky podľa Zmluvy v skoršom znení.

1 )          PREDMET DODATKU:

a)         Záväzok podniku aktivovat' a poskytovat' program služieb uvedený v tabuľke č.1  tohto Dodatku, a to vo vzťahu k sIM karte uvedenej v tabuľke s názvom
„SIM  KARTA A ZARIADENIE",  resp.  k inej SIM karte,  ktorá ju bude v budúcnosti nahrádzať (ďalej len "SIM karta").
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Záväzok   Podniku   vykonať   zmenu   pôvodného   progľamu   Služieb   vo   vzt'ahu   k   SIM   kartám   špecifikovaným   v   tabuľke   s   názvom   „SIM   KARTA  A
ZARIADENIE"  tohto  Dodatku  na  program  Služieb  uvedený  v  tabuľke  č.1  tohto  Dodatku,  a  to  k  prvému  dňu  zúčtovacieho  obdobja  nasledujúceho  po
účinnosti tohto Dodatku, ak nie je ďalej v tomto Dodatku uvedené inak.
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povinnosti v súlade s ýmto Dodatkom, Zmluvou,  Cenníkom, Osobitnými podmienkami pre poskytovanie zvoleného programu Služieb (ďalej len „Osobítné
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predajných miestach Podniku.
Záväzok účastníka zaplatiť Podniku administratívny poplatok v súlade s Cenníkom za vykonanie administratívnych alebo technických zmien v systémoch
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Dodatku  prevzatie  záväzku  viazanosti  na  využívanie  niektorého  z  programov  Služieb  T  paušál  alebo  T  Biznis,  Administratívny  poplatok  za  zmeny
vykonané v súvislosti s dotknutým programom Služieb T paušál alebo T Biznis je 0,00 €. V prípade, ak si Účastník aktivuje týmto Dodatkom Elektronickú
faktúru,  alebo ju už využíva a zái.oveň nedostáva Papierovú faktúru ani Papierový odpis faktúry,  bude Administratívny poplatok pľi uzavretí tohto Dodatku
znížený na sumu 0,00 € s DPH.

ZÚČTOVACIEOBDOBIE:Trvaniezúčtovaciehoobdobiajeuvedenévtabuľkesnázvom"Adresát-adresazasielaniapísomnýchlistín".Prípadnúzmenutrvania
zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred.  Frekvencia fakturácie je jednomesačná.
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rozhodovať na všeobecnom súde.

Účastník uvedený návrh Podniku na uzavretie rozhodcovskej zmluvy vo forme rozhodcovskej doložky neprijíma.
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viazanosti,  na  ktorú  bol  tento  Dodatok dojednaný,  bude  Podnik  na  základe Zmluvy  uzatvoľenej  na  dobu  neurčitú  poskytovať  Účastníkovi  Služby  v  súlade s
dojednaním uvedeným v tomto Dodatku alebo v Zmluve, a to bez viazanosti, za štandardnú cenu podľa aktuálneho Cenníka.

PLATNOSŤ,  ÚČINNOSŤ  DODATKU  A  MOŽNOSŤ  ZMENY  ZMLUVY:  Tento  Dodatok  nadobúda  platnosť  a  účinnosť  dňom  jeho  podpisu  oboma  zmluvnými
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podmienok tak, že tieto dôvody sú obsahom časti Všeobecných podmienok, upravujúcej zmenu Zmluvy.
SPRACÚVANIE   OSOBNÝCH   ÚDAJOV:   Podnik  sa  zaväzuje  spľacúvať  osobné  údaje  výlučne  na   účely,   na  ktoré  boli  získane.  V  pripade  zmeny  účelu
spracovania    osobných    údajov    si    na    túto    zmenu    vyžiada    osobitný    súhlas.    Vac    informácií    o    použivani    osobných    údajov    možno    nájsť    na
www.telekom.sk/osobne-udaje.

V Bratislave, dňa   19.04.2021

st#ffiffifi. s. v zastúpenĺ
Silvia Haburaj
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Firma /  meno priezvisko zákazníka
Obec Rudňany


