
uzatvorená podľa zákona č.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách medzi 

1 Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): Základná umelecká škola Gelnica 
i Typ: Právn. osoba alebo podnikateľ 
i IČO: 35544147 IČ DPH: 
i Zapísaný v Obchodnom registri: Oddiel: 
Ulica: Lutherovo námestie Orientačné číslo: 1 Obec: Gelnica 
i Súpisné čislo: Dodacia pošta: Gelnica Miestnosť č.: 
i Kontaktný telefón: 0907990069 
'.�t�ť,Hfárny org�n
l Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): Základná umelecká škola Gelnica -
i Ulica: Obec: 
1idr�Jai4rnieiťn11riia'.koncoyé�o bodu 
: Popis: Základná umelecká škola 
;ulica: Lutherovo námestie 
: Orientačné čislo: 1 Súpisné číslo: 23 
1 Osoba oprávnená na prevzatie: Základná umelecká škola Gelnica -
�dr�,�äf' aQ ť/§l i��eläiiiatpjson

j

ností; ÝýučtÔv�oJ:t�P.QITIÍ�llQ�ťľf 
i Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): Základná umelecká škola Gelnica -
!IČO: 35544147 IČ DPH: 
l Ulica:'Lutherovo námestie 
. Dodacia pošta: Gelnica 

VRI - Vysokorýchlostný internet 
Zriadenie VRI zmenou DSL Prístupu s DSL Internetom 
VRI • DSL Prístup 
Telefónne číslo: 0534821453 
Parametre produktu: Typ inštalácie VRI 

Viazanosť VRI 
Rýchlosť VRI 

VRI· DSL Internet 

Typ modemu - VRI 
DSL Identifikátor 
Zmena DSL u streamu 

VRI program 
Blokovanie služby VRI 
Login/Účet- Login 
Login/Účet-Heslo 
Samoinštalácia 
T modemu - VRI 

VRI • Množstevná zľava 

Mail Box· provisioning product 

Log in/Účet -Log in 
Login/Účet -Heslo 
Zákaznicke číslo 
Blokovanie služby 
Antivirus Mail 
Web SMS 
SMS Notifikácia 

Orientačné číslo: 1 Obec: Gelnica 

zmenou DSL prístupu 
Turbo-18 mes. 
3072 kbps 
Neinštaluje sa 
0007098983 
nie 

4G Turbo 3 -3072 kbps 
Odblokované 
zdkladno16@dslbasíc 
xfqcelkí 
áno 
NeinštaIu·e sa 

gwkladnr 
Heslo 
3254228172005 
Odblokované 
nie 
Odblokované 
Odblokované 

Vložka číslo: 
PSČ: 05601 

Číslo OP: 
PSČ: 05601 

Vytvorenie uvedenáho mail aliasu nie je garantované, prosím, overte si jej zriadenie prostredníctvom webmail aplik�cie https:1/webmail.t-com.sk Možnosti/Rozšírené nastavenia/Moje e-mailové adresy. 

Vianoce 2007 VRI • zľava na 1 B mesiacov -18 mes. viazanosť 
Zákaznícka číslo 
VRI program -akcia 

Poukážka na zľavu· T-Mobile 
Zákaznícka číslo 

Mail WEB SMS/SMS Notifikácia 
Počet 
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1 l flkfiOYÍ �"' "' §fu!ilu "' §@ôUI@ !8 Y!l'nhuj@ ni ltifd@h8 ilU§lnilY, ltlof'I Y ff9@ 8d l. @kllllirä i001 do }I. dl!li@fflDII 100; Yfilän@, J!O!lá fläYrll ni U!IIVOl@Hie lmluvy 6 �fif!IJJ@fll Hl Pll§ftl/!l!Ylfll@ Y!l'@jfl@J il@klffifl�@j 
komunikačnej služby Internet al.ebo návrh na zmenu existujúcej Zmluvy o pripojení na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet - pripojenie do internetu prostredníctvom aDSL v niektorom z pro9ramov 
služby VRI alebo VRI Plus podľa tabul'ky č. 1 cenového výmeru alebo v prooramoch 4G Internet Turbo 4 alebo 4G internet Turbo 4 Plus a zaviaže sa službu v tomto proorame využívať počas nasledujúcich 18 mesiacov odo dňa 
jej zriadenia (doba viazanosti), Cena za doplnkovú službu PC Secure bude počas prvých 3 mesiacov odo dila zriadenia zahrnutá do ceny za používanie vybraného programu služby VRI alebo VRI Plus. Cena za doplnkovú službu 
PC Securo bude účastníkovi spoplatňovaná od prvého dňa 4. mesiaca jej využívania podľa platnej Tarify Internet, časť F, 
'{ Prípade služby :.,, Office je možné poskytnúť za podmienok, definovaných v tomto CV doplnkovú službu PC Secure ku každému zriadenému účastníckemu člslu v rámci služby IP Office. 
Ut0stník má možnosť kedykoľvek v priebehu poskytovania doplnkovej služby PC Secure požiadať o jej bezplatné zrušenie. Zrušenie služby PC secure bude účinné k poslednému dllu kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť 
účastníka o zrušenie služby doručená. 

4. Akciová cena na službu WEB Basic sa vzťahuje na každého účastníka, ktorý v čase od 1. októbra 2007 do 31, decembra 2007 vrátane, podá návrh na uzatvorenie Zmluvy o pripojení na poskytovanie verejnej elektronickej 
komunikačnej služby Internet alebo návrh na zmenu existujúcej Zmluvy o pripojení na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet • pripojenie do internetu prostredníctvom aDSL v niektorom z programov 
služby VRI alebo VRI Pius podľa tabul'ky č. 1 cenového výmeru alebo v programoch 4G Internet Turbo 4 alebo 4G Internet Turbo 4 Pius a zaviaže sa službu v tomto proorame využívať počas nasledujúcich 18 mesiacov odo dňa 
jej zriadenia (doba viazanosti), Cena za doplnkovú službu WEB Basic bude počas prvých 3 mesiacov odo dila zriadenia zahrnutá do ceny za pou!ívanle vybraného programu služby VRI alebo VRI Plus. Cena za doplnkovll slu!bu 
WEB Basic bude účastníkovi spcplatňovaná od prvého dňa 4. mesiaca jej využívania podľa platnej Tarify Internet, časť D. 
Účastník má mo!nosľ kedykoľvek v priebehu poskytovania doPlnkovej služby WEB Basic požiadať o Jej bezplatné zrušenie. Zrušenie služby WEB Basic bude účinné k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť 
6fastníka o zrušenie služby doručená. 

5, Účastník služby Internet v programe 4G Internet Turbo 4 má nárok na akciovú cenu 1,- Sk (bez DPH) za zriadenie služby Vysokorýchlostný Internet • rozšírená inštalácia podľa tabul'ky č. S cenového výmeru. Útlastník služby 
Internet v programe 4G internet Turbo 4 Plus má nárok na akciovú cenu 1,· Sk (bez DPH) za zriadenie služby Vysokorýchlostný internet Plus • rozšírená inštalácia podľa tabuľky č. S. 
Služba VySOkOrýchlostný Internet Plus zriadená technikom ST sa spoplatňuje v prípade Rozšírenej inštalácie odo dňa doručenia balíčka koncového zariadenia alebo od dátumu podpisu preberacieho pfotokolu účastníkom, podľa 
toho, ktorá Udalosť nastala neskôr. 

6. Pri telefonickom objednaní služieb, delinovaných v tomto cenOV0111 výmere, má účastník nárok na vyššie wedené benefity v prípade, ak telefonickú objednávku uskutočni počas trvania akcie (určujúci Je dátum prijatia 
telefonlckej objednávky) a zároveň doručí podplsané zmlwné dokumenty na Centrum slú!leb zákazníkom, resp. T-Centrum najneskôr do troch tý!dňov odo dňa ukončenia akcie (určujúci je dátum prijatia - doručenia návrhu 
zmluvných dokumentov). 
Ak sl účastník telefonicky objedná služby, definované v tomto cenovom výmere počas doby účinnosti tohto cenového výmeru, ale podpísané zmluvné dokumenty doručí na Centrum služieb zákazníkom, resp. T-Centrum neskôr, 
ako po troch týždňoch odo dňa ukončenia akcie, nevzniká mu nárok na akciové ceny podľa tohto cenového výmeru. 

Cenový výmer číslo 63325/2007 nadobúda llčlnnosť dňom!. októbra 2007 a Jeho účinnosť konči dňa 31. decembra 2007 (vrátane). 
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Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 

uzavretý podľa zákona é. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách medzi Podnikom a Účastníkom (daleJ len „Dodatok"). 

PODNIK 
Obchodné meno Slovak Telekom, a.s. 
Sídlo / adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B 

Číslo zmluvy: 
Kód objednávky 

Kód účastníka: 
Kód adresáta: 

2028959193 

1-3803239792 

1020082800 

1020082801 

ICO: 35 763 469 IDIC: 12020273893 1 IC pre DPH: 1 S1<2020273893 
Zastúpený: Silvia Haburaj 1 Kód oreda icu: 1 Contact Center Reo 28695 
( ďaleJ len "Podnik") a 

ÚČASTNÍK - PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ 
Obchodné meno / Základná umelecká škola Gelnica, Lutherovo námestie 1123, 05601 Gelnica 
Sídlo podnikania: 
Register, číslo zápisu 
podnikateľa: 
E-mail: zusgelnica@zoznam.sk 1 Telefón: 
ICO: 35544147 IDIC: 1 I IC pre DPH: 

(ďalej len "Účastník" 

ŠTATUTÁRNY ORGÁN f ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA 
Titul/Meno/Priezvisko: - Základná Umelecká S kola Gelnica 
Ulica: 1 Súpisné číslo 1 1 Orientačné číslo: 
Obec: IPSC: 
Telefón: 1 C.OP / Pasu: 1 -

ADRESÁT - adresa zasielania ísomn · ch listín 
Titul/Meno/Priezvisko: Základná umelecká škola Gelnica 
Adresa zasielania: Lutherovo námestie 1/23, 05601 Gelnica 
Spôsob fakturácie: Elektronická faktúra vo formáte PDF EF PDF) sprístu nená na internetovej stránke Podniku 

Zmluvná pokuta 

Na položky označené • sa neuplatňuje DPH 

Akciová cena platná od 1. - 30. mesiaca pri 24-mesačne j 
viazanosti 
Zmluvná pokuta v prípade porušenia zmluvného záväzku doby 
viazanosti 

10534821453 
1 

1 
1 

190,00 €' jednorazovo 

1) Podnik a Účastník uzatvárajú tento Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovaní verejných služieb pre službu identifikovanú v tabuľke č.1 ako identifikácia prístupu (ďalej len .,Zmluva") m,ini 
a upravuje v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté ostávajú v platnosti bez zmeny. 

2) Účastník podpisom tohto Dodatku potvrdzuje/udeľuje súhlas na poskytovanie faktúry v elektronickej forme podra platných Všeobecných podmienok a Cenníka a zároveň súhlas s 
poskytovaním Elektronickej faktúry sprístupnením na internetovej stránke Podniku. Podnik nezodpovedá za škody spôsobené účastníkovi prístupom neoprávnených osôb k údajom na 
elektronickej faktúre vo formáte PDF. Odpis EF PDF bude spoplatnený v zmysle Cenníka. 

3) ZÚČTOVACIE OBDOBIE Je jednomesačné. Trvanie zúčtovacieho obdobia Je od prvého do posledného dňa kalendárneho mesiaca. Pripadnú zmenu trvania zúétovacieho obdobia Podnik 
oznämi Účastník.ovi naw1eneJ jeden mesiac vopred. Frekvencia fakturácie je jednomesačná 

4) PODMIENKY AKCIE 

a) Učastník má nárok na poskytovaníe Služby vo zvolenom programe v zmysle tabuľky č 1 za akciové ceny podľa tabuľky č. 1, a to odo dňa uzavretía Dodatku, až do uplynutía 30. 
mesiaca odo dňa uzavretia Dodatku. Po uplynutí 30. mesiaca odo dňa uzavretla Dodatku bude Účastnikovi poskytovaný zvolený program služby za cenu bez viazanosti podľa 
platného Cenníka ak.o cena oez viazanosti, 

b) Účastni k má wávo jedenkrát bezplatne počas prvých 6 mesiacov odo dr,a uzavretia Dodatku na prechod na nižší program služby. Prechod na nizší program Služby počas 7. - 24. 
mesiaca Je spoplatnený poplatkom 9,98 Eur s DPH. Poplatok za zmenu programu sa účtuje z dôvodu vykonania administratívnych a technických zmien v systémoch Podniku pri 
uzavretí dodatku, predmetom ktorého je zmena Programu služby poskytovaného podľa tohto Dodatku. Poplatok sa voči Účastníkovi uplatňuJe len v prípade, ak uzavretím dodatku 
dochádza k zmene Programu služby poskytovaného podľa tohto Dodatku na Program služby s nižším mesačným poplatkom. Pre určenie nižšieho Programu služby, resp. 
Programu služby s nižším mesačným poplatkom, je rozhodujúce poradie určené v nasleduíúcom písm. tohto bodu 

c) Pre stanovenie vyššieho programu služby je určujUce nasledovne poradie, pričom písmeno a) oznaCuje najnižšl program a Písmeno d) najvyšší program 

a) Turbo 1fTurbo 1 VOSL b) Turbo 2/Turbo 2 VDSL c) Turbo 2 Mini/Turbo 2 Mirn VDSL c1 Turbo 3fTurbo 3 VDSL 

d) Účastník je povinný nepretržíte využívať Službu počas dohodnutej doby viazanosti len „doba viazanosti"); v tejto súvislosti sa zavázuje najmä neuskutočniť žiadny taký 
úkon, ktorý by smeroval k ukončeniu Zmluvy pred uplynutím doby viazanosti a nedopustiť sa takého konania, na základe ktorého by vzniklo právo Podniku ukončiť Zmluvu 
pred uplynutím doby viazanosti. Ak Účastník poruší záväzok nepretržite využívať Službu počas doby viazanosti, a to najmä, ale nielen tým, že: 

(i)uskutočni taký úkon, ktorý by smeroval k ukončeniu Zmluvy pred uplynutím doby viazanosti alebo 

(ii) opätovne požiada počas prvých šiestich mesiacov doby viazanosti Služby o prechod na nížši program v rámci tejto služby ako bol program pôvodne zriadený na základe 
Zmluvy a takýto program mu bude po dohode s Podnikom aktivovaný alebo 

(iii) svojim konaním, resp. opomenutím spôsobí dôvod, pre ktorý bude Podnik oprávnený od Zmluvy odstúpiť alebo JU vypovedať 

č.zmluvy: 2028959193 

1 1 1111 rn 11111 11111 
Kód objednávky: 1-3803239792 
v0.16.016-20140127-11 :5543 
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(ďalei len „Porušenie zmluvného záväzku viazanosti"), je Podnik oprávnený vyúčtovať Účastníkovi zmluvnú pokutu stanovenú v tabuľke č, 1 pre Program služby. 
e) Podnik a Účastník sa dohodli na zas,elaní faktúry za telekomunikačné služby v elektronickej forme� Elektronická faktúra PDF, Ak Účastník požaduje písomnú tlačenú fonnu faktúry 

a má záujem využívať Službu za akciových podmienok v zmysle tohto písm., bude mu poskytnutý odpis elektronickej faktúry PDF posielaný poštou podľa podmienok Cenníka. 
f) Účastník má nárok na poskytovanie zľavy vo vyške 3,00 Eur s DPH /mesiac z akciového poplatku za poskytovanie služby vo zvolenom programe Magio Internet Turbo 1/Turbo 1 

VDSL alebo vo vyške 1,50 Eur s DPH /mesiac z akciového poplatku za poskytovanie služby vo zvolenom programe Maglo internet Turbo 2Minl/Turbo 2 Mini VDSL, Turbo 2/Turbo 
2 VDSL, Turbo 3/Turbo 3 VDSL v zmysle tohto Dodatku a od 1. do 30. mesiaca využívania Služby. Podmienkou posky\ovanía zľavy podľa tohto písm. je súčasné využívanie 
Služby v zmysle tohto Dodatku a služby TELEFÓNNEJ PRIPOJKY (ďalej len "službu TP") na rovnakom prístupe, Účastník má nárok na uplatnenie zľavy v zmysle tohto písm. len 
jedenkrát. Ak Účastník vyuziva zľavu podľa tohto písm. a Zmluva o poskytovaní verejných služieb na sluí.bu TP zanikne alebo zanikne táto Zmluva, nárok na zľavu podľa tohto 
písm. zaniká a úúastník nemá nárok na znovu aktiváciu tejto zľavy. Zľavu za súčasné používanie služby Maglo Internet nie je možné kombinovať so žiadnou ďalšou zľavou za 
súčasné používanie Služby Magio Internet a služby TP. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

5) Spracúvanie osobných údajov: Podnik bude použivať údaje o Účastníkovi za podmienok uvedených vo Všeobecných podmienkach a v príslušných právnych predpisoch, Rozsal1, účel a 
podmienky spracúvania údajov o Učastnikovi sú bližšie špecifikované vo Všeobecných podmienkach ( časť Zhromažďovanie a používanie informácií o Učastníkoch). V prípadoch, kde 
môže Účastník zamedzif, aby sa jeho údaje používali na určité účely, Účastník môže kedykoľvek Podniku oznámiť, že sl neželá takéto použivanie 1eho úda;ov. Ak je podmienkou 
spracúvania údajov Účastni ka udelenie súhlasu, môže Účastník takýto súhlas kedykoľvek odvolať, v prípade, ie ho udali. Účastník môže Podniku kedykoľvek požiadať o informáciu, ako 
sa jeho údaje používajú. Viac informácH o používaní údajov možno nájsť na www.telekorn.sk alebo ínternetovej stránke Podniku, ktorá ju v budúcností nahradí. 

6) V prípade ak účastník vypovie alebo odstúpi od tejto Zmluvy predo dňom technického zriadenia služby alebo svojím konaním alebo nečinnosťou zmarí zriadenie zmluvne dohodnutej 
služby zaväzuje sa zaplatiť Podniku náklady vzniknuté v súvislosti so zríaden!m služby vo výške 100 € (DPH sa neuplatňuje). 

7) Zmluvné strany sa dol1odlí, že v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkoľvek z konečných cien služieb Podniku upraviť tak, že k základu dane (cene 
bez DPH) uplatni sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti Podniku. 

8) Pokiaľ je tento Dodatok uzatvorený medzi Podnikom a Úéastnlkom, ktorého je možné považovať za spotrebiteľa podľa zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom 
predaji a zásielkovom predaji (ďalej len „ZoOS") a pokiaľ bol tento Dodatok uzatvorený spôsobom uvedeným v §9 a nasl, ZoOS, je Účastník oprávnený plsomne odstúpiť od tohto Dodatku 
v lehote 7 pracovných dní odo dňa: 
a) uzavretia tohto Dodatku, ak je jej predmetom výlučne poskytovanie Služby (t.j. súčasne s týmto Dodatkom nebola uzatvorená aj zmluva o nájme KZ); 
b) prevzatia KZ, poskytnutého do užívania Účastníkovi, pokiaľ spoločne a súčasne s uzavretím tohto Dodatku uzatvoril Účastník zmluvu o nájme KZ. Za súčasné uzatvorenie zmluvy 
o náIme KZ sa považuje aj prípad, ked· sú ustanovenia upravujúce nájom (užlvanie) KZ obsahom tohto Dodatku. 
Odstúpenie od Dodatku podľa predchádzajúceho odseku musí byť vo vyššie uvedenej lehote odoslané na adresu Podniku. 
Odstupením od Dodatku sa Zmluva zrušuje od počiatku, pričcm Účastník je povinný na vlastné náklady, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa zániku Dodatku vrátiť Podniku akékoľvek 
hnuteľné vecí, ktoré mu boli odovzdané v súvislosti s plnením tohto Dodatku. Podnik Je povinný najneskôr v lehote 15 dní odo dňa doručenia odstúpenia od tohto Dodatku vrátiť 
Účastníkovi všetky finančné ako aj vecné plnenia, ktoré od neho obdržal v súvislosti s plnením tohto Dodatku (ďalej len .Finančné plnenie"). 
Ak bola v čase odo dňa uzatvorenia tohto Dodatku do času odstúpenia od neho zo strany Účastníka v lehote 7 pracovných dní odo dňa uvedeného v písm. a) alebo b) tejto časti Dodatku, 
Služba zriadená. má Podnik nárok na úhradu sumy zodpovedajúcej cene za príslušný typ zriadenia Služby uvedenej v Cenníku, ktorá predstavuje hodnotu peňažnej náhrady poskytnutej 
podľa §458 Občianskeho zákonníka za zriadenie Služby (ďalej len „Pe11ažná náhrada za zriadenie Služby").Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že pokiaľ sú splnené podmienky na vzájomný 
zápočet pohľadávok Je možné započítať pohľadávku Účastníka na Finančné plnenie proti pohľadávke Podniku na Peňažnú náhradu za zriadenie Služby. Ustanovenia tejto časti Dodatku 
nestrácajú platnosť ani po zániku Dodatku z dôvodu včasného odstúpenla zo strany Účastníka. 

V Žiline, dňa 07.02.2014 v .. ,., .j.r&..o/.: . .  ,,,.,,,,, ,.,,.,,.,, , ,,,,,,,,,, ,,, ,,.,,,, , . . , . . . . . dňa ff:/,:,:!<?//. .. ,, 

Slovak Telekom, a.s. v zastúpení 
Silvia Haburaj 
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Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 

uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách medzi Podnikom a Účastníkom (ďalej len „Dodatok"). 

PODNIK 
Obchodné meno: Slovak Telekom, a.s. 
Sídlo / adresa: Bajkalská 28,817 62 Bratislava 
Zapísaný: Obchodný reaister Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka čislo 2081/B 

Číslo zmluvy: 
Kód objednávky: 

Kód účastníka: 
Kód adresáta: 

2029053077 

1-3809595990

1020082800

1020082801

ICO: 35 763 469 IDIC: 1 2020273893 I IC pre DPH: 1 SK2020273893 
Zastúpený: Silvia Haburai 1 Kód predajcu: 1 Contact Center Reo 28695 
(ďaleJ len "Podnik") a 

ÚČASTNÍK- PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA- PODNIKATEĽ 
Obchodné meno / Základná umelecká škola Gelnica, Lutherovo námestie 1/23, 05601 Gelnica 
Sídlo podnikania: 
Register, číslo zápisu 
podnikateľa: 
E-mail: zusgelnica@zoznam.sk 1 Telefón: 10534821453 
ICO: 35544147 IDIC: 1 1 IC pre DPH: 1 

( ďalej len "Účastník" 

ŠTATUTÁRNY ORGÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA 
Titul/Meno/Priezvisko: - Základná Umelecká Skola Gelnica 
Ulica: 1 Súpisné číslo: 1 1 Orientačné číslo: 1 
Obec: IPSC: 1 
Telefón: 1 C.OP / Pasu: 1 -

ADRESÁT - adresa zasielania ísomn · ch listín 
Titul/Meno/Priezvisko: Základná umelecká škola Gelnica 
Adresa zasielania: Lutherovo námestie 1/23, 05601 Gelnica 
Spôsob fakturácie: Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) s rístupnená na internetove· stránke Podniku 

TABUĽKA č.1 

Cena platná počas 27 mesiacov 
Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku viazanosti 

Na položky označené• sa neuplatňuje DPH 

1) ,,Podnik a Účastník uzatvárajú tento Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovaní verejných služieb pre službu s telefónnym číslom identifikovaným v tabuľke č.1 (ďalej len „Zmluva") mení a 
upravuje v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté ostávajú v platnosti bez zmeny." 

2) Účastník podpisom tohto Dodatku potvrdzuje/udeľuje súhlas na poskytovanie faktúry v elektronickej forme podľa platných Všeobecných podmienok a Cenníka a zároveň súhlas s 
poskytovaním Elektronickej faktúry sprístupnením na Internetovej stránke Podniku. Podnik nezodpovedá za škody spôsobené účastníkovi prístupom neoprávnených osôb k údajom na 
elektronickej faktúre vo formáte PDF. Odpis EF PDF bude spoplatnený v zmysle Cenníka. 

3) 

4) 

Účastník verejnej telefónnej služby má právo zapísať sa do verejného telefónneho zoznamu Podniku (ak je vydávaný Podnikom) a informačnej služby Podniku a na sprístupnenie svojich 
údajov poskytovateľom Informačných služieb o telefónnych číslach alebo telefónnych zoznamov, a to v rozsahu: telefónne číslo pridelené Účastníkovi na základe Zmluvy, adresa 
umiestnenia koncového bodu verejnej telefónnej služby a meno, priezvisko v prípade fyzickej osoby - nepodnikateľa, alebo obchodné meno v prípade fyzickej osoby - podnikateľa alebo 
právnickej osoby, pričom tieto údaje tvoria tzv. základný rozsah údajov pre účely zverejnenia v zozname účastníkov a informačnej službe. Účastník, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom 
alebo právnickou osobou je zároveň oprávnený požiadať spolu so základným rozsahom údajov aj o zverejnenie kategórie jednej vybranej ekonomickej činnosti Účastníka v zozname a 
informačnej službe Podniku. V prípade osobitnej dohody s Podnikom, môžu byť v zozname a informačnej službe Podniku zverejnené aj ďalšie údaje určené Účastníkom nad rámec tzv. 
základného rozsahu podľa predchádzajúcej vety, ak sú relevantné na účely telefónneho zoznamu. V prípade žiadosti o zverejnenie údajov zároveň Účastník berie na vedomie a súhlasí s 
podmienkami zverejnenia uvedenými v príslušnej časti Všeobecných podmienok, upravujúcej podmienky zverejňovania údajov účastníkov v telefónnom zozname a informačných 
službách. 

ZÚČTOVACIE OBDOBIE je jednomesačné. Trvanie zúčtovacieho obdobia je od prvého do posledného dňa kalendárneho mesiaca. Prípadnú zmenu trvania zúčtovacieho obdobia Podnik 
oznámi Účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred. Frekvencia fakturácie je jednomesačná. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

5) 

6) 

Spracúvanie osobných údajov: Podnik bude používať údaje o Účastníkovi za podmienok uvedených vo Všeobecných podmienkach a v príslušných právnych predpisoch. Rozsah, účel a 
podmienky spracúvania údajov o Účastníkovi sú bližšie špecifikované vo Všeobecných podmienkach ( časť Zhromažďovanie a používanie Informácií o Účastnlkoch). V prípadoch, kde 
môže Účastník zamedziť, aby sa jeho údaje používali na určité účely, Účastník môže kedykoľvek Podniku oznámiť, že si neželá takéto používanie jeho údajov. Ak je podmienkou 
spracúvania údajov Účastníka udelenie súhlasu, môže Účastník takýto súhlas kedykoľvek odvolať, v prípade, že ho udelí. Účastník môže Podniku kedykoľVek požiadať o informáciu, ako 
sa jeho údaje používajú. Viac Informácií o používaní údajov možno nájsť na www.telekom.sk alebo Internetovej stránke Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradí. 

Tento Dodatok sa riadi platnými Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom pevnej siete spoločnosti Slovak lelekom, a.s. (ďalej len „Všeobecné 
podmienky"), Osobitnými podmienkami pre poskytovanie hlasových služieb, tvoriace prilohu Všeobecných podmienok (ďalej len „Osobitné podmienky") a Cennlkom pre poskytovanie 
služieb podniku (ďalej len „Cenník"), ktoré sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať a sú súčasťou tohto Dodatku. Cena za zriadenie a poskytovanie služby, pripadne zľavy z ceny, sa 
dojednávajú podľa platného Cenníka. Účastník svojím podpisom zároveň potvrdzuje prevzatie Všeobecných podmienok, Osobitných podmienok, Cenníka a Cenového výmeru podľa 
príslušnej akcie. Ak nie je v Dodatku/ dohodnuté inak, platia ustanovenia Všeobecných podmienok, Osobitných podmienok a Cenníka. 

Č.zmluvy: 2029053077 
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7) 

8) 

9) 

V prípade ak účastník vypovie alebo oclstúpJ od 
služby zaväzuje sa zaplatiť Podniku náklady 

Zmluvy predo dňom technického zriadenia služby alebo svojim Konaním alebo nečinnosťou zmari zriadenie zmluvne dohodnutej 
v súvislosti so zrladenlm služby vo výške 100 € (DPH sa neuplatňuje) 

Zmluvné strany sa dohodli, že v prlpade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkoľvek z konečných cien služieb Podniku upraviť tak, že k základu dane (cene 
bez DPH) uplatni sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti Podniku. 
Pokiaľ je tento Dodatok medzi Podnikom a účastníkom, ktorého ja možné považovať za spotrebiteľa podľa zákona č. 10812000 Z.z. o ocllrane spotrebiteľa pn podomovom 
predaji a zásielkovom predaji ,í.'J)OS') a pokiaľ bol tento Dodatok uzatvorený spôsobom uvedeným v §9 a nasl. ZoOS. je Účastník oprávnený písomne odstúpiť od tohto Dodatku 
v lehote 7 pracovných dni odo dňa 

a) uzavretia tohto Dodatku, ak Je jeJ predmetom výluime poskytovanie Služby (t.j. súčasne s týmto Dodatkom nebola uzatvorená aj zmluva o nájme KZ); 
b) prevzatia KZ, poskytnutého do užívania úfostnlkovi, pokiaľ spoločne a súčasne s uzavretím tohto Dodatku uzatvoril Účastník zmluvu o nájme KZ. Za súčasné uzatvorenie zmluvy 
o nájme KZ sa považuje aJ prípad, l<e<ľ sú ustanovenia upravujúce nájom (užívanie) KZ obsahom tohto Dodatku. 
Odstúpenie od Dodatku podla predchádzajúcel10 odseku musl byť vo vyššie uvedenej lehote odoslané na adresu Podniku. 
Odstúpením od Dodatku sa Zmluva zn.1šuJe od počiatku, pričom Účastni k je povinný na vlastné náklady, najneskór v lehote 10 dní odo dŕia zániku Doclatku vrátil Podniku akékoľvek 
hnuteľné veci, ktoré rnu bolí odovzdané v súvislosti s plnením tohto Dodatku. Podnik je povinný najneskôr v lehote 15 dní odo dňa doručenia od»túpenia od tohto Dodatku vrátiť 
Účastníkovi všetky finanrcné ako aJ vecné plnenia, ktoré o<.1 neho obdržal v súvislosti s plnením tohto Dodatku (ďalej len „Finančné plnenie"). 
Ak bola v čase odo dňa uzatvorenia tohto Dodatku do ém;L1 odstúpenia od neho zo strany Účastníka v lehote 7 pracovných dní odo ct�a uvedeného v písm. a) alebo b) tejto čast, Dodatku, 
Služba zriadená, má Podnik nárok na úhradu sumy zodpovedajúcej cene za príslušný typ zriadenia Služby uvedenej v Cenniku, ktorá predstavuje hodnotu peňažnej náhrady poskytnutej 
podľa §458 Občianskeho zákonníka za zriadenie Služby (<ľalej len „Peňažná náhrada za zriadenie Služby"),Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že pokiaľ sú splnené podmienky na vzájomný 
zápočet pohľadávok je možné započítať pohľadávku Účastníka na Finančné plnenie proti pohľadávke Podniku na Peňažnú náhradu za zriadenie SllJžby. Ustanovenia tejto časti Dodatku 
nestrácajú platnosť ani po zBniku Dodatku z dôvodu včasného odstúpenia zo strany Účastníka. 

V Žiline, dňa 07.02.2014 v ................. fo .. 0!.9-.:....... .. ........... , ... ..... ........... . ... dňa„fl .. { .. /Q//. .. . 

Slovak Telekom, a.s. v zastúpení 
Silvia Haburaj 
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