
Dodatok k Zmluve o poskytovaní veľejných služieb Kód  obiednávky:       1-301016458576
Kód  účastníka:                  1017471000
Kód adresáta.                 1017471002

Kód tlačiva.                                     405

uzavreý  podľa zákona č.  351/2011  Z z   o elektro"ckých  komunikáciách  v zneni   neskoršich  predpisov (ďalej  len  uDodatok")

PODNIK

Slovak Telekom, a.s.
g:jkvi:sžkkáa2č:;,8olzo682"BBr,a,tásóav3a5,;:!i:3g,ýáFČPc2ho2%žŽ3r:9gá:i%rp::r3;ĽéhsoKžgg;23:astás3`avalpddiel

Kód  predaicu: Retail Shop TL_5250568 Kód tlačiva: 405
Zastúpený: Tkáč,  Tomáš

(ďalej  len "PODNIK")  a

PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ
Obchodné meno /Sídlopodnikania: Obec  Rudňany,  Rudňany  234, 05323   Rudňany

Register,  Číslo zápisupodnikateľa:

E-mall: Telefón 0902919732
Kon(aktný e-mail. Kontaktné  mobilnéčíslo: 0902919732

lco: 00329533 DIC: IC  pre  DPH

(ďalej  len  ''Účastník'')

šTATUTÁRNY ORGÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titul/Meno/Priezvisko: Miroslav  Blišt'an
Ulica Súplsné   Čĺslo Orientačné Číslo:
Obec PSC:
Telefón. C.OP / Pasu. -

ADRESAT -adresa zasielania pÍsomných listín
"tul/Meno/Priezvisko: Obec Rudňany
Adresa zasielan a: Rudňany 234, 05323   Rudňany
SpÔsob fakturác e' Papierová faktúra zasielaná  poštou.
Cĺslo  SMS  notifi kác e:

Zúčtovacie obdobĺe Mesačne od 1.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

SIM  KARTA A   KONCOVÉ ZARIADENIE
Hlas   SIM  karta č. 89421024800 00929907 Hlas   Tel.  Č. 0902919732

lMEI  Samsun 355417101434543

TABUĽKA č.1
AKCIA: ÁNo akciová ponuka                                                                                                                                                                                  Aktivácia
Kontaktná osoba:  Miroslav Blišt'an   Telefón.  0902919732

Adresa doručenia:  :  Rudňanv 234,  05323   Rudňanv
Služba:  Mobilný Hlas DOBA VIAZANOSTl:  24 meslacov
Program služby: ÁNO M                                                                                                                                                                                                 Aktivácia
Administratívny poplatok -mobilný  hlas                                                                                                                                                              Aktivácia
Rozhodcovská doložka.   Me
Zverejnenie v telef. zozname    Žiadam o nezverejnenie
Kontro[a dát v roamingu
Limit kontroly dát (cena  s  DPH  v  EUR):   60,00

Názov                                                             Platnost' ceny                                                                             Cena s DPH                    Splatnosť
Súčet všetkých zliav zo štandardných                                                                                                                                 120,00  EUR
poplatkov za Službv
Neakciová maloobchodná c€na za                                                                                                                                 199,00  EUR
KZ/Dátové zariadenie
Akciová kúpna cena za  KZ/Dátové          KÚpna cena                                                                                                19,00  EUR                   jednorázovozariadenie

Kód  obiednávky:    1-301016458576
vO  16.016-20190327-10  32  08
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Na  položky označené * sa  neuplatňuje DPH

Podnik  a  Účastník  uzatvárajú  tento  Dodatok,  ktorym  §a  Zmluva  o  poskytovaní  verejných  §lužieb  uzatvorená  vo  vzťahu  k  t č/SIM  karte  s  čĺslom  uvedeným  v  záhlaví
tomo  Dodatku  (ďalei  len  nzmlwa..)  mení  a  upravuie  v  rozsahu  a  spôsobom  uvedeným  v  tomto  Dodatku.  Ostatné  u§tanovenia  Zmluvy.  ktoré  nie  sú  tymto  oodatkom

dotknuté,  zostávaiú  v platnosti  bez zmeny

1)           PREDMET  DODATKU

a)          Záväzok  podmku  aktivovať  a  poskytovať  program  služieb  uvedený  v tabuľke  č   l  tohto  Dodatku.  a  to  vo vzťahu  k  sIM  karte  wedenei  v tabuľke  s  názvom
''SIM  karta  a  koncové zariadenie'',  resp.  k  inei  SIM  karter  ktorá iu  bude  v  budúcnosti  nahrádzať (ďalei  len  ''SIM  karta'.).

b)          Závazok  Podmku  vykonat`  zmenu   pôvodného   programu  Služieb  vo  vzťahu   k  SIM   kamm   špecmkovaným  v  tabuľke  s   názvom  .'SIM   karta  a  koncové
zanadenie"  toh(o  Dodatku  na  program  Služieb  uvedený  v  tabulke  č.i  tohto  Dodatku.  a  to  k  prvému  dňu  zúčtovacieho  obdobia  nasledujúceho  po  účinnosti
tohto  Dodatku.  ak  nie ie  ďalei  v tomto  Dodatku  uvedené  inak

c)          Závazok  Úča,swka  (i)   riadne  a  včas  platiť  cenu  za  aktiváciu   a  po§kytovanie  Služieb  Pod"ku,   uvedenú   pre  príslušný  program  Služieb  zvolený   podra
tabuĺky  č.  1   Učastníkom.  v  Cenniku  pre  poskytovanie  služieb  Pcydniku  (ďalej  len  ncenník")  platnému  ku  dňu  podpisu  tomo  Dodatku  a  (ii)  dodržiavať svoie

powrinosti  v  súlade  s týmto  Dodatkom.  Zmluvou,  Cenníkom,  Osobitnými  podmienkami  pre  paskytova"e  zvoleného  programu  §lužieb  (ďaiei  ien  nosobitné
podmienky.),   ak   boli   pre  zvolen,ý   program   Služieb   vydané   a  Všeobecnými   podmienkami   pre   paskytovame   verejriých   služíeb  (ďa!ej   len   „Všeobecné
podmienky.),   s  ktory"  sa  mal   Učastnĺk  možnosť  oboznámiť  pred  podpisom  tohto  Dodatku  na  internetovej  stránke  Pod"ku  www `elekom  sk  a!ebo  na
predainých  miestach  Podniku.

d)          Závazok  účastnĺka  zaplatiť  podniku  administratívny  poplatok  v  súlade  s  cenníkom  za  vykonanie  administratĺvnych  alebo  technických  zmíen  v  systémoch

Podniku  v  súvislosti  s  uzavretím  tohto  Dodatku  (ďalej  len  .Administratívny  poplatok.).  a, to  vo  výške  5,00  €  s  DPH.  pričom  Administratívny  poplat,ok  bude
Učastníkovi  vyúčtovaný  v  prvej  faktúre  za  Služby  vystavenei  Podnikom  a  doručenei  Učastníkovj  po  podpise  toh{o  Dodatku.  V  prípado,  ak  si  Uča§tník
aktivuie   (ýmto    Dodatkom    Elektronickú   faktúru.    alebo   ]u    už   využĺva   a   zároveň    nedo3tava    Papierovú    faktúru    ani    Papierovy   odpis   faktúry.    bude
Admhistrativny poplatok  pri  uzavretí toh(o  Dodatku  znižený  na  sumu  2,00 € s  DPH

e)          Závazok  podniku  predať  účastníkovi  koncové  zariadenie  (ďalej  len.KZ")  za  akc]ovú  kúpnu  cenu  špeaĺikovanú  v tabuľko  č   l ,  ktoru  sa  zaväzuie  účastník

pn   podpise   tahto   Dadatku   uhradJ(',   pričom   prevzatie   KZ   Účas`nikom   a   uhradenie   akciovej   kúpnej   ceny   za   KZ   potvrdzuie   Účastník  a   Podnik  svoiim
podpisom  na  tomto  Dodatku,  pokiar nie je  ďalej  uvedené  inak.  Rozdiel  medzi  neakciovou  maloobchodnou  cenou  KZ  podra  Cennĺka  neakciovych  telefónov
aktuálneho  v  deň   uzavretia  teito  Zmluvy  vo  vyške  špecifikovanei  v  tabuľke  č.   1   a  akciovou  kúpnou  cenou   KZ  podľa  preclchädzaiúcei  vety,   predsti]vuie
zľavu  poskytnutú  Podnikom  Učastnikovi  z  dôvodu doby  viazanosti  dohodnute/ v zmysle  tahta  Dadatku.

2)          ZÚČTOVACIE  OBDOBIE:  Tĺvanie  zúčtovacieho  obdobia ie  uvedené v tabuľke  s  názvom  "Adresát -adresa  zasielania  písamných  listin"   Prípadnú zmenu trvania
zúčtovacieho obdobia  Podnik oznámí  Účastníkovi  naimenej ieden  mesiac vopred.  Frekvencia  fakturácie ie /ednomesačná.

3)          ZAVÄZOK  VIAZANOSTI    Účastnik  sa  zaväzuie.  že  po  dobu  viazanosti,  ktorej  dížka  ie  Špecifikovaná  v  tabuľke  Č.  1   a  plynie  odo  dňa  uzavrotia  tohto  Dodatku

(ďaiej  ien  .doba  viazanosti`),  (i)  budo  vo  vzťahu  k  SIM  karte  využívať  Služby  Podniku  podra  Dodatku,  teda  nevykoná  žiadny  úkon,  ktoľy  by  wedol  k  ukončeniu
využívania  Služby  Podruku  pred  uplynutĺm  doby  wazanosti,  a  (n)  bude  nadne  a  včas  uhrádzat'  cenu  za  poskytované  S]užby  (ďa!ei  len  „závazok  viazanosti'),
Porušenim závazku  viazanosti  preto /e.

a)  ukončenie využívania  Služieb  Podniku  pred  uplynutím doby viazanogti v dôsledku  ukončenia Zmluvy  pred  uplynutím  doby  viazanosti,

b)   ukončenie   využívania   SlužLeb   Pod"ku   pred   uplynutím   doby   viazanosti   v  dôs!edku   prenosu   te!eĺónneho   čísla   uvedeného   v  Zmluve   k   inému   podniku

poskytujúcemu  služby  elektronických  komunikacií  pred  uplynutim  doby  wazanosti,

c)  nezaplatenie  ceny  za  poskytnuté  Služby  Účaswkom  počas  doby  viazanosti  do  45  dnĺ  po  splatnosti,  v  dôs!edku  ktoi`ého  dôide  k  prerušeniu  poskytovania
Služieb  podra Všeobecných  pod"enok,

(ďa!ej  len  "poruše"e závazku  viazanosti")

4)          ZMLUVNÁ  POKUTA   v  dô§ledku  porušenia  závazku  viazanosti  účastnikom.  vz"kne  podniku  voči  účastníkovi  nárok  na  zaplatenie  zmlwne/  pokup`  Zmluvná

pokuta,  okrem  sankčnei  a  prevenčnei  fiinkcie.   predstavu/e  aj  paušalizovanú  náhradu  škody  spôsobenej  Podniku  porušenĺm  závazku  viazanostj  Učastnikom.
Paušalizovaná   náhrada   škody   podľa   predchádzaiúcei  vety   pozostáva  z  celkovej  sumy  zľavy   (i)  zo  š(andardných   poplatkov  za   Služby   (vratane  doplnkovych
služieb)  podľ,a   Cenníka   a/alebo  (ii)  z  neakciovej  maloobchodnei  ceny   KZ   podra  Cenníka  neakciových  (elefónov  aktuálneho  v  deň  yzavretja  tohto   Dodatku

poskyt"te)  Učastnikovi  na  základe  tohto  oodatku,  ako  benefitu  za  prevzatie  závazku  viazanostj.  Celková  §uma  zľavy,   poskytnutej  Učastníkovi  za  prevzatie
záväzku  viazanogti  na  základe  tohto  Dodatku,  je  uveder`ó  v  tabuľke  č.  1  (ďalej  len  „Základ  pre  vypočet  zmluvnej  pokuty`).  Vyúčtovaná  suma  zmluvnej  pokuty
bude  vypočĺtaná  ku  dňu  porušer`ia  záväzku  viazanosti  podra  "žšie  uvedeného  vzorca,  ktory  vyjad"ie  denné  klesanie  Základu  zmluvnei  pokuty  počas  plynutia
doby viazanosti  až  do dňa  porušenia závazku  viazanosti  podľa tejto  Zmlwy

Vyúčtovaná suma zmluvnej  pokuty  =  (Základ  zmluvnej  pokuty/celkový  počet dni  doby viazanosti) x počet dní  zostávaiúcich do  konca  doby viazanogti

Zmluvná  pokuta je  splatná  v  lehote  uvedenej  na  faktúre,  ktorou je  Účastníkovi  vyúčtovaná    Uhradením  zmluvnej  pokuty  zaniká  závazok  viazanosti   Uhradenĺm
zmluvnej  poku`y  nie ie dotkriu`ý  nárok  Podniku  na  Í`áhradu  škody  presahujúcei výšku  uhradenei zmluvnei  pokuty

5)           NÁVRH  NA  UZAVRETIE  ROZHODCOVSKEJ  ZMLUVY   Podnik  neodvolateľne  npvrhuie  účastĺ`Íkovi.  ktory  nie je  spotrobiteľom,  uzavretie  rozhodcK)vskej  zmluvy
vo  forme  rozhodcovskej  doložky  v  nasledovnom  znení  (ďalei  „RZ.)   .Podmk  a  Učastnĺk  sa  dohodli,  že  všetky  spory.  ktore  vznik]i  alebo  vzniknú  v  súvislosti  s

§!:::iunimŔ:[u.žvbaa.Te'h:of:;,kaudkbuuäúsroRZ:áfg:::':epÉsdjíá'č?,:ozphooddn::vaskuýčmass,:fkoamz%vzenné:k;Jčgg'nní:V:'áa;,oácJác;ed!ťua;?;5%'J:dRnž,ma?.Z:g.=Táad;o3P,ogi:
odo  dňa  jej   uzatvorenia.   Učastník   berie   na   vedomie.   že  r`ie  /e   pavinný   priiať   predložený   návrh   na   uzavretie   RZ  a   ak  tento   návm   nepriime.   spory   medzi
Účastnikom  a  Podnikom  vyplývaiúce  z  poskytov,ania  Platobných  služieb  Podnikom  buclú  riešiť  všeobecné  §údy  podľa  osobitných  pravnych  predpisov.   Priiatím
návrhu  na  uzavret[e  RZ  nie  ie  dotknuté  právo  lJčastníka  alebo  Podniku  predložiť  spor  týkajúci  sa  Platobných  služieb  Podniku  na  rozhoclnutie  všeobecnému
súdu.  Tota  právo  však  zaniká  ak  Podnik  alebo  Učas`ník  už  podal  žalobu  na  RS,  pretože  po  začati  rozhodcovského  konania  nemožno  v  tej  istej  veci  konať  a
rozhodovať ĺ`a všeobecnom  súde.

Účastnik  uvedený  návrh  Podniku  na  uzavretje  rozhodcovskei zmluvy  vo forme  rozhodcovskei do!ažky  nepn/íma

6)           PRECHO0NÉ  USTANOVENIE   Ten(o  Dodatok  tvoíí  neoddeli(eľnú  súčasťzmluvy    Ku  dŤu  účinnosti  tohto  Doda(ku  sa  v  plnom  rozsahu  ruší  plamosť  a  účinno§ť
doteraz  platného  dodatku  k Zmluve  uzavretého  medzi  stranam,  a zároveň zaniká  právo  Učastníka  na  akékorvek doteraz  poskytované zravy spoiené  s  prevzatĺm
skoršieho  záväzku  viazanosti  vo  vzťahu  k  SIM   karle  špecífikovanej  v  tabuľke  s  názvom  "SIM   karta  a  koncové  zariadenie"  tot`to  Dodatku.  Pokiaľ  sa  Podnlk  a
Účastník  nedohodnú  inak,  po  uplynutí  doby  viazanosti,  na  ktoru  bol  terito  Dodatok  dojednaný.  bude  Podnik  na  základe  Zmluvy  uzatvorenei  na  dobu  neurčitú

poskytovať  Účastníkovi  Služby  v  súlade  s  dojednaním  uvedeným  v  tamto  Dodatku  alebo  v Zmluve.  a  to  bez  viazanosti,  za  štandardnú  csnu  podľa  aktuá!neho
Certnĺka.

Kócl  obiednávky.    i-30ioi6458576
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7)          PLATNOSŤ,   ÚČINNC)SŤ   DODATKU   A   MOŽNOSŤ  ZMENY   ZMLUVY    Tento   Dodatok  nadobúda   platno§t'  a   účinnosť  dňom  ieho   podpisu  ,oboma   zmluvnými
stranami   Doba  viazanosti  uvedená  v Taburke  č.1  tohto  Dodatku  sa  v  prípade  prerušonia  poskytovania  Služieb  Pod"ku  na  základe  Žisdosti  Učastníka  alebo  na
zákJade  využitia  práva  Podnikv  prerušď alebo  obmedziť  Účastnĺkovi  poskytova"e  Služieb  vyplývajúceho  z  prislušných  právnych  predpisov  alebo  Všeobecných

podmienok,   automaticky   preďži   o   obdobie   zodpovedaiúce   skutočnému   trvaniu   preruše"a   poskytovama   Služieb   Podniku   (počitané   v  dňoch),   kedy   doba
wazanosti  neplynie.  Zmluvu je  možné  menlt'  niektoúm  zo  spôsobov  uvedených  v Zmluve, ,Všeobecných  podmienkach  a!ebo  Cennĺku   Zmena  programu  Služieb
uvedeného  v  tabuľke  č.  i  tohto  Dodatku  ie  možná  len  so  súhlasom  Podniku,  Podnik  a  Učastník  sa  dohodh  na  určení  dôvodov  podstatnei  zmeny  zmluvných

podmienok tak,  že tieto dôvody sú  obsahom  čast) Všeobecných  podmienok.  upravu/úcei  zmenu Zmluvy.

8)          SPRACÚVANIE   OSOBNÝCH    ÚDAJOV    Podnik   sa   zaväzuje   spracúvat`   osobné   údaie   vylučne   na   účely.   na   ktoré   boli   získane.   V   prípade   zmeny   účelu
Spracovania     osobných     údaiov     si     na     túto     zmenu     vyžiada     osobitný     súhlas.     Viac     mĺormácii     o     použivani     osobných     údaiov     možno     nájst'     na
www telekom sk/osobne-udaje.

9)          Podnik ponúkol  účastníkovi  možnosť pri  podpise  a  uzavreti  tahto  Dodatku  využit. technické zanaderue v  predainom  meste  podniku.

(i)  Ak  Účastník  túto  možnosť  využil,  je  tento  Dodatok  Lizavrety  v  písomnej  fome  a  podpĺsaný  digitalizovaným  podpisom  Podniku  a  Účastnika  prostrednictvom
daného  technického  zariadema.  Účastnik   vyhlasuie.  že  bol  pred  uzavretim  Doda(ku  Podnikom  inĺormovaný  o  podstate  digitalizovaného  podpisu,  najma  o  tom,
že  digitalizovaný  podpis  Účastníka  ie  ieho  viastnoručným  podpisom  prenesoným  na  Dodato.k  prostrednictvom  (echnického  zariadenia  ako jedinečný  `echnický
záznam  vytvorený  len  pre  účély  tohto  Dodatku  a  tvoriaci  ieho  trvalú  neoddeliteľnú  súčasť.  Učastnik  súhlasi  so  spracúvanĺm  záznamu  svoiho  digitalizovaného

podpisu ier\o priradením  k pcidpĺ§anému  dokiimentu  na  účel  uzavretia  a  plnenia  Dodatku   Tento záznam  o digitalizovanom  podpise  Účastníka  nebude  využity  na
žiadne  inó  účely,  a  to  ani  samostatne  ani  v  spo/eni  s  iným  dokumentom    Uzavretím  Dodatku  (akýmto  spôsobom  nie  je  dotknu`á  platnosť  Dodatku.  ani  jeho

písomná forma a tak(o  podpisaný  Dodatok  má  3ilu  originálu.

Ak  Účastnik  využil  možnost.  poslania  rovnopi3u  tohto  Dodatku  do  e-mailu  určeného  Účastnĺkom.  Podí\ik  odovzdá  Účastníkov]  ieden  rovnopis  Dodatku  pri ieho

podpJse  vo forme trvalého  nosiča  na  e-mail  určený  Účastníkom  a  uvedený  ako  kontaktný  e-mail  v  čas,ti  identifikácie  Učastníka  tohto  Dodatku.  Doclatok  bude  ako
príloha  e-matlu  chránený  heslom  pred jeho  otvarením  neoprávnenými  osobari,  ktoré  Pod"k doruči  Učastní,kovi  formou  SMS  na  mobilné  (elefónne  číslo  určené
Učastnĺkom   a   uvodBné  ako   kon(aktné   mobilné  čls!o  v  Časti   identifikácie   Učastníka  tohto   Dodatku`   Ak   Učastnĺk   požiadal   pred   podpĺsom  tohto   Dodatku  o
odovzdanie jedného  rovnopJsu  tohto  Dodatku  v  iistinne/  ĺorme.  ie  mu  popri  rovnop[se  zas(atiím  do  e-mailu  odovzdaný  ai  rovnopis  v  lĺstinnej  forme.  lnak  Podnik
odovzdá  Účastníkovi  ibaieden  rovnopis  Dodatku  v iistinnei ĺorme.

(ii)  Ak  Účas(ník tuto  možnosť  nevyužil,  je  tento  Dodatok  uzavr,ety  v  písomnej  forme  a  podpĺsaný  vlastnoručnými  podp[smi  Podniku  a  Účastníka  zachytenými  na
Dodatku  priamo.  bez použitia technického zanaderiia.  pričom  Učastnikow ie  zo  stíany  Podniku  odovzdaný ieden  rovnopis tohto  Dodatku  v listinnej fome.

05.04.2019

iEť=lFHBE
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Siovak Teiekom, ä ;.''Jzá&ipení              `"
Tkáč,  Tomáš
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