
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Kód objednávky:
Kód účastníka:
Kód adresáta:

Kód  tlačiva:

1 i792582970880
11 134225700
1 134225703

841

uzavretá   v   zmysle   zákona   Č.   351/2011   Z.z    o   elektromckých   komunikáciách   a  prĺslušných   ustanovenĺ   zákona   Č.   513/1991   Zb.   Obchodného   zákonníka   vznenl

neskoršĺch  predpisov

(ďalej len  .Dodatok",  „Doda`ok  k Zmluve  o  balíku- alebo "Dohoda")  medzi:

PODNIK

Slovak Tel®kom, a.s.
Š:jkv::sžkkáa2č::,8olzo682,,BB?,tésé:V3a5;ägí:äg,ýĎ??c2ho:gž?3r#%rp?:r5;Ľ?hsoKž3Žä2

Bratlslava  1, oddlel73893

Kód  predaicu: Telesales VSE Supp_47713 Kód tlačiva:  841

Zastúpený: Silvia  Habuľaj

(ďalej len "Podnik") a

ÚčASTNiK -PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZ]CKÁ OSOBA -PODNIKATEĽ
Obchodné  meno /lopodnikaniíL Obec Rudňany,  Rudňany 234,  05323   Rudňany

Register,  číslo zápisupodnikateľa:

Kontaktný e-mail: ob®c@ľudnany.sk Kontaktné tel.č.: 0534499002
lco: 00329533 lc  pre  DPH:

(ďalej  len  "Účastnĺk")

ŠTATUTÁRNY ORGÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOIVIOCNENÁ OSOBA
Titul/Meno/Priezvjsko: -Obec Rudňany
Ulica: Súpisné   číslo: Orientačné číslo:

Obec: PSC:
Telefón: 0534499002 C.OP / Pasu: -

ADRESAT - adresa zasielania pÍsomných listin
Titul/Meno/Priezvisko: Obec Rudňany
Adresa zasielan a: Rudňany , 05323   Rudňany
Spôsob fakturác e: Papierová faktúra zasielaná poštou.
Zúčtovacie obdobie: Mesačne od 1.dňa v mesiaci do po§lednóho dňa v mes!acl

TABUĽKA č. 1  Mesačné poplatky
BALiK IP -AKCIA:  Biznls NET => DOBA VIAZANOSTl: 24 me§iacov
Císlo zmlLlvy: Kontaktná osoba: -Obec Rudňany  Telefón:  0534499002
9927330786 Adresa doručenia;  Rudňany 234,  05323   Rudňany

Názov služby: Biznís NET
Císio zmluvy: Adresa  umiestnenla:  Rudňany 234,  05323   Rudňany
9927330785
ld®ntifikácia pľistupu : 0017576630
Typ prlpojenla:  Mota cká technológia
Progi-am služby:  Bizn Is KlaslkNET VDSL XXL

Doba viazanosti v mesiacoch:   24
OnNet S®curity
Veľejná statická lpv4 adresa 1 Aktivácia

HAG/ONT WIFl

Názov Platnosť ceny Ccna s DPH Splatnost,
Balik  Biznis  KlasikNET VDSL XXL Akciová cena platná počas  l. -30.  mesiaca                            25,90 EUR mesačne/vopred
Základ  pre výpočet ZP - Balík Zmluvná pokuta za porušenie záväzku                                     180,00 EUR* jednorazovo

viazanosti
Verejná statická lpv4 adresa  1 3,94  EUR mesačne/vopred
Verejná statická lpv4 adresa  1 3,94  EUR mesačne

Na položky označené * sa neuplatňuje DPH
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ZMLUVNÝ DOKUMENT JE  POTREBNÉ  PODPÍSAŤ NA POSLEDNEJ  STRANE



PREDMET DODATr(U

i)          Ak  ie  v  Taburke  Č    1   pre  Službu  k  položke  ''Program  služby"  uvedená  informácia  "AktiváciaH.  dochádza  na  zákiade  tohto  Dodatku  k  zriadeniu   danei  Služby  v
dohodnutom programe a  Účastnikovi jo zvolený  program  Služby  poskylovaný za cenu  uvedsnu v Tabun{e  č   1    Doba viazanosli, ak ie  pre lúlo Službu v Zmluve
o   ballku   uZ  dohodnutá,   me  io  Vmio   Dodalkom  dolknulá   a   plynlo   naďalej  bez  zmeny   a   Podnik  účtuie  conu  v  závislosti  od  toho.   v   kiorom  momonie  doby
viazanosti  sa  Účastnĺk  nachádza.

2)          ZÚČTOVACHE  OBDOBIE. Trvanie  zúčtovacieho  obdobla je  uvodené  v tabuľke  s  názvom "Adresái  -adre§a zasielania  plsomných  lisiin''   Prípadnú  zmenu  trvania
zúčtovacieho obclobia  Podnik oznám Účastnĺkovi  najmenej ieden  me3iac vopred   Frekvencia fakiurácie je jednomesačná.

ZMENA SLUŽBY V BALĺKU

Služba Blznis NET

ZAVEREČNÉ USTANOVENIA

1)          SPRACÚVANIE   0SOBNYCH   UDAJOV    Podnik   sa   zaväzuie   spracuvat'  osobné   udaie   vylučne   na   učely.   na   kloró   boli  ziskanó    V   prlpade   zmeny   účelu
spracovania     osobných     údaiov     si     na     túto    zmenu    vyžiada     osobitný    súhlas      Viac    inĺormácil     o    použivani     osobných     údajov     mozno     nájsť    na
www,telekom sk/osobne-udaje

2)          Zmluvné  strany sa  dohodli, že v prípade zmeny sadzby dano z pridanei  hodnoty ie  podnik opróvnený  klorúkorvek z konečných cien  služiob podniku  upravlť úk,
že  k základu dane (cene bez DPH) uplatní sadzbu  dane z pridane/ hodnov aktuálnu v čase vznlku  daňovej povinnosli  Podniku,

3)          Táto  Zmluva  nadobúda  platnosť  a  úämosť  dňom  iej  podpisania  zmuvnými  siranami.  V  prlpadB,  že  |o  Účaslnĺk  povinný  v  zmy§le  §  5a  od8,  7  zákona  Č.
211/2000  Z   z.   o  siobodnom   pristupe  k   informáciám  a  o  zmerie  a  doplneni   niektorych  zákonov  (zákon  o  slobode  infomácll)  v  znanl  neskorslch   predplsov
zverejnit.  Zmluvu,  nadobúda  (álo  Zmluva  platnosť  dňom  i©i  pgdpĺsania  oprávnenými  zástupcaml  oboch  zmuvných  slrán  a  Účlnnosť  dhom  naslodLijúclm  po  dnl
doručenĺa  pÍsomného  potvrdema  o  zvere/nenl  i©ito  Zmluvy  Učasiníkom  Podniku,  ktory  tymto  zároveň  po2adu)e  takóto  plsomnó  potvľdenio  o  zverejnoní  lajto
Zmluvy

4)          Podnik a  učastnik  sa  dohodli  na  určeni  dôvodov  podstalnei zmeny  zmluvných  podmenok  lak,  žo  tleto  dôvocly  sú obsahom  častl v§oobecných  podmlenok  pre
poskyiovanie  vereiných  služieb  Podniku,  upravuiúcei Zmenu  Dodatku  k  Zmluve  o  balíku

V  Bratislave,  dňa   21.01.2021

T#;_Ťc=ú
sBa"a&,s v zastúpení
R ' ? Spmw"

Kód objednávky:   1-792582970880
vO ,16 .016-20201028-10  50.24

Strana.   2/2

Citlivé

120
Obec Rudňany


