
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík
služieb

Kód objednávky, 1-791278373491
Kód účastníka: 1010550700
Kód adresáta: 1010550701

Kód tlačiva: 841

N
uzavretá v zmysle zákona č 35112011 Z,z o elektroruckycn komunikáciách a pnslušnych ustanoveni zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

(ďalej len Dodatok Dodatok k Zmluve o balíku alebo Dohoda) medzi

PODNIK
;;;;;

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel
Sa, vložka číslo 2081/B, IČO, 35763469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893

Kód predajcu, Telesales VSE Rep 5650399 I Kód tlačiva: 841
Zastúpený: Silvia Haburaj

" ,(dalej len Podnik') a
ÚČASTNíK - PRÁVNiCKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ
Obchodné meno / Obec Bobrovník, Bobrovník 37, 03223 Liptovská Sielruca
Sidlo podnikania,
Register, číslo zápisu
podn'kateľa:
Kontaktný e-mail: obec.bobrovnik@mail.t-com.sk I Kontaktné tel.č .. 10445597258
ICO: 00315125 IIC pre DPH: I
(ďalej len "Účastník")
ŠTATUTÁRNY ORGÁN I ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA I SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titul/Meno/Pnezvisko. - Obec Bobrovník
Ulica: I Súpísné číslo: I I Orientačné číslo: I
Obec, IpSC, j
Telefón, 0445597258 I C,OP / Pasu: I Identity Card - JA191985

ADRESÁT - adresa zasielania písomných listín
Tttu I/Meno/Priezvisko: Obec Bobrovník
Adresa zasielama. Bobrovník 83, 03223 Liptovská Sielruca
Spôsob fakturácie: Elektrorucká faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na Internetovej stránke Podniku

Požadujem doručovanie EF PDF do e-mailu obec.bobrovnik@mail.t-com.sk
Zúčtovacie obdobie: Mesačne od 1.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

TABUĽKA Č. 1 Mesačné poplatky
BALiK 1 P - AKCIA: TP => DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov Aktivácia
Císlo zmluvy: Kontaktná osoba: - Obec Bobrovník Telefón: 0445597258
9926767891 Adresa doručenia: Bobrovník 37, 03223 Bobrovník
Názov služby: Verejná telefónna služba
Císlo zmluvy: Adresa umiestnenia: Bobrovník 83,03223 Bobrovník
2029429741
Telefónne číslo: 0445597258
Typ pripojenia: Telefónna prípojka -VOBB
Program služby: Biznis linka M
Zobrazenie čísla volajúceho užívatel'a CUP
Zverejnenie v telef. zozname, Žiadam o zverejnenie
KZ-HAG
Názov Platnosť ceny Cena s DPH Splatnosť
Balík Bizrus linka M Akciová cena platná počas 1, - 30, mesiaca 19,99 EUR mesačne/vopred
Základ pre výpočet ZP - Balík Zmluvná pokuta za porušenie záväzku 180,00 EUR' jednorazovo

viazanosti
Na položky označené * sa neuplatňuje DPH

PREDMET DODATKU
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2)

Ak Je v Tabuľke Č. 1 pre Službu k položke "Program služby" uvedena informácia "Aktivácia" dochádza na základe tohto Dodatku k znaderuu danej Služby v
dohodnutom programe a učastmkovi Je zvolený program Služby posky1ovanýza cenu uvedenu v Tabuľke č, 1 Doba viazanosti, ak Je pre tuto Službu V Zmluve
o baliku už dohodnutá. nie Je týmto Dodatkom dotknutá a plynie nadatej bez zmeny a Podnik účtuje cenu v zav.slosf od toho v ktorom momente doby
viazanosti sa Účastnik nachádza
Predmetom tohto Dodatku k Zmluve o baliku Je zahrnutie ďalše] elektronickej komunikačnej služby do Balika a zmena podmienok poskytovarua služieb v Ballku
za podmienok dohodnutých v tomto Dodatku k Zmluve o baliku. Obsahom Balíka Je Účastnikom vybraná kombinácia Jednej,dvoch alebo troch Služieb. ktoryrm
su Hlasové služby. Služby Televizie a Služby Internetoveho pnstupu Tento Dodatok k Zmluve o banku sa považuje za Zmluvu o poskvtovaru verejných služieb
vo vztahu k tym Službám. ktoré ešte neboli pred uzavretirn tohto Dodatku k Zmluve o ballku znadene (dalej len .. Zmluva ') a Dodatky k Zmluvam vo vztahu k tým
Službám v Ballku. ktoré už boli znadené (ďalej len . Dodatok ). JednotlIve Zmluvy k Službám v Baliku sú počas trvania Zmluvy o bahku vzajornne zavrslé. a teda
zánik Jednej ZO Zmlúv spôsobuje zánik ostatných Zmluv obsiahnutých v Dodatku k Zmluve o balíku ak sa zmluvné strany nedohodnú Inak. Zahrnutre ďalšej
Služby zmena podmienok existujucej Služby aatebo Balica alebo zrušenie ktorejkoľvek zo Služieb v Baliku počas trvania tejto Zmluvy o banku podlieha
dohode zmluvnych stran

3) Na základe tohto dodatku dochádza k uzatvoreniu novej Zmluvy o poskytovani verejných služieb. ak sa Služba má na základe tohto dodatku učastrukov. znadit
v zmysle dohodnutého spôsobu znaderua (ďalej len Zmluva') alebo k uzavretiu osobitneho Dodatku k Zmluve o poskytovani verejných služieb. ak sa Služba
nemá nazáklade tohto dodatku Učastrukovi znadit (ďalej len ,Dodatok) Podmienky Bahka sa na poskytovarue tejto Jednotlivej Služby v zmysle tejto zmluvy
neuplatnia

SPOLOČNÉ USTANOVENIA K POSKYTOVANIU SLUŽIEB V RAMel BALI KA
1) Podnik poskytuje učastnrkovi Služby zahrnuté v Banku vo zvolenom programe v zmysle Tabuľky č, 1 a za akciové ceny až od Rozhodného dňa a to až do

uplynutia 30, mesiaca od Rozhodného dňa Po uplynut: 30 mesiaca bude učastnlkovi poskytovaný Bahk za cenu bez viazanosti platnu pre tento Ballk podľa
platneho Cenruka Podnik poskytuje učastruxovi Služby v Ballku za akCIOVÚ cenu v zmysle tejto Zmluvy za predpokladu sučasného využivarua Služreb na
rovnakej adrese Umiestneniaa za predpokladu plnenia podmienok podľa tejto Zmluvy počas Celejdoby viazanosti

2) ZÚČTOVACIE OBDOBIE. Trvanie zučtovacieno obdobia Je uvedené v tabuľke s názvom "Adresát - adresa zasielarua pisornnýcn listin" Pnpadnu zmenu trvania
zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Učastmkovi najmenej jeden rnesiac vopred FrekvenCiaIakturácre JS jeonornesačna

ZMENA SLUŽBY V BALlKU

1)

Služba Telefonovanie
Podnik a Učastnik uzatvaraju vo vztahu k tejto Službe Dodatok, ktorym sa Zmluva o poskytovani verejných služieb pre službu s telef6nnym čistom rdentifikovaným v
tabuľke Č. 1 (ďalej len Zmluva") meni a upravuje v rozsahu a spôsobom uvedenym v tomto Dodatku k Zmluve o baliku Ostatné ustanovenia Zmluvy ktoré nie su tymto
Dodatkom k Zmluve o balíku dotknute zostávaju v platnosti bez zmeny
1) PODMIENKY AKCIE PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY TELEFONOVANIE

a) Prechod na nižši program Služby Telefonovanie Je spoplatnený poplatkom 9,98 Eur s DPH V pnpade využitia ponuky na dočasné využrvame vyššieho
programu za cenu nižšieho
l) v akCII na 3 mesiace ma Učastnik pravo na prechod na nižši program služby Jedenkrát bezplatne počas prvých 6 mesiacov od začatia poskytovania
Služby
II) v akCII na 12 mesiacov má Účastrukprávo na prechod na nižši program služby Jedenkrátbezplatne počas prvych 15 mesiacov od začatia poskytovania
Služby
Pre určenie nižšieho Programu služby. Je rozhodujúce poradie určené v nastedujucom písmene tohto bodu Zmena Programu služby v zmysle tohto plsm
nema vplyv na plynutie doby viazanosti

b) Pre stanovenie VYššiehoprogramu služby Je určujúce nasledovné poradie, pnčorn pismeno a) označuje najnižši program a prsrneno d) najVyšši program,
resp v pripade programu Brzrus Linka pisrneno e) označuje najnižší program a prsrneno g) najvyšš: program a) Doma Happy S, b) Doma Happy M, c)
Doma Happy L a d) Doma Happy XL e) BrzrusLinka M. f) BIZniSLinka L g) BIZniSLinka XL

ZAVÁZOK VIAZANOSTI
Učastnik sa zaväzuje te počas doby viazanosti určenej v Tabuľke Č. 1 (ďalej len .doba viazanosn"). ktorá sa počíta od Rozhodného dňa' (l) zotrvá v zmluvnom vzťahu
s Podnikom vo vztahu ku každej Službe poskytovanej podľa tejto Zmluvy o baliku, teda nevykoná žiadny úkon. ktorý by Viedol k ukončeruuJednotlivejZmluvy a (II) bude
nadne a včas uhrádzat cenu za poskytované Služby (ďalej len závazok Viazanosti'), pričom porušením záväzku viazanosti Je (l) vypoveď Zmluvy Účastrukorn. ak
výpovedná lehota alebo Iná osobitne dohodnutá lehota uplynie počas dojednanej doby Viazanosti, (II) žiadost o prenesenie telefonneho čisla k mernu podniku
poskytujucernu služby elektronických kornurukacu ak v dôsledku tejto ziaoosn dôjoe k ukončeniu Zmluvy o poskytovaru Hlasovej služby počas dojednanej doby
Viazanosti, (III) nezaplatenie ceny za poskytnuté Služby Učastrukornani do 45 dni po Jej splatnosti na základe ktorého vznikne Podniku pravo na oostuperue od Zmluvy
(ďalej len .porušerue závazku viazanosti) V prípade prerušenia poskytovania Sluz.eo Podniku, počas ktoreho Podnik neučtuje učastrukov: pravideíné poplatky za
Služby, na základe využrtia práva Podniku prerušrt Účastrukovi poskytovanie Služieb vyplývajúceho z pnslušných právnych predpisov alebo Všeobecných podmienok
alebo na žiadost Učastnika v sulade so Všeobecnými podmienkami sa doba viazanosti automaticky predlŽI o obdobie zodpovedajúce skutočnemu trvaniu prerušenia
poskytovania Služieb Podniku kedy doba viazanosti neplynie
ZMLUVNA POKUTA (ZP)

Podnik a Účastruk sa dohodli, že porušerurn záväzku viazanosti vznikne Podniku VOČI Účastnikovr právo na zaplatenie vyučtovansj zmluvnej pokuty Zmluvná
pokuta okrem sankčnej a prevenčnej funkcie predstavuje aj paušanzovanu náhradu škody spôsobenej Podniku v dôsledku porušenia záväzku viazanosti
vzhľadom na benefity ktoré Podnik poskytol Účastnikov: na základe tejto Dohody Benefitml sa rozurme súčet všet~yc" zliav zo štandardných poptatxov za
zr.aoerne d poskytovanie Služby (vrátane Doplnkovych stužieb) podľa Cenruka (rozhodujúce su ceny bez viazanosti) zrava z ceny zariadenia podľa tabuľky č. 1,
ktora predstavuje rozdiel medzi neakciovou a akCIOVOU kúpnou cenou, ak bolo učastmkovi na zaklade tejto Dohody poskytnute Benefity poskytnute učastntkov:
na základe tejto Dohody tvoriace základ pre výpočet zmluvnej pokuty sú uvedené V tabuľke č. 1 a v časti . podmienky akcre pre poskytovanie služby', pnpadne v
Akclovom cenruku Základom pre vypočet zmluvnej pokuty V pripade porušenia záväzku viazanosti všetkych Stužrsb V Baliku Je súčet základu pre vypočet vo
vztahu k Bahku a základu pre výpočet vo vztahu k všetkym zariadeniam, ktoré boli Učastrukovr na zaklade tejto Dohody poskytnuté a to vo vyške uvedenej v
tabuľke č 1 Základom pre výpočet zmluvnej pokuty v pnpade porušenia zmluvného záväzku viazanosti len vo vzťahu k niektorej zo Služieb v Baliku je súčet
základu pre výpočet vo vztahu k tejto Jednotlivej Službe a tých zariadeni. ktore boli učastn.kovi poskytnuté vylučne vo vztahu" tejto Službe a to vo výške
uvedenej v tabuľke č 1 Ak Je predmetom tejto Dohody aj predaj zariadenia špecrňkovaneno v Tabuľke Č. 2 tejto Dohody na základe osobrtnych podmienok tejto
Dohody s označenIm PREDAJ ZARIADENIA, v Základe pre vypočet ZP nie je zohradnena zľava z kupnej ceny takéhoto zariadenia a Jej vrátenie Je upravené v
samostatnej časti tejto Dohody s označerurn PREDAJ ZARIADENIA Tento zaklad pre určenie zmluvnej pokuty je v Dohode označeny aj ako .Záktac pre
výpočet

2) Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty bude vypočitana podľa ružšreuvedeného vzorca ktory vyjadruje denne klesanie zo Základu pre výpočet počas plynutta doby
viazanosti až do dňa ukončenia Zmluvy alebo prerušerua poskytovania Stužrebv dôsledku porušenia zmluvneho záväzku vrazanosu:

Vyuétovana suma zmluvnej pokuty = Základ pre vypočet ZP - (celé dni uplynute Z doby vrazanosncelkovy počet dni doby viazanosti' Zaklad pre vypočet
zmluvnej pokuty)

3) Zmluvná pokuta Je splatná v lehote uvedenej na fakture, ktorou Je učastrukovr vyúčtovaná Uhraderurnzmluvnej pokuty zaruka dojednaný záväzok viazanosti vo
vztahu k tej Službe alebo Službám. ku ktorym bola zmluvná pokuta uhradena, preto Ucasrmk zrntuvnu pokutu za porušenie záväzku viazanosti zaplati Iba
Jedenkrát Podnik Je oprávneny požadovat náhradu šxody spôsobenej porušenIm záväzku Viazanosti, pre prrpad ktorej bola dojednana a vyúčtovana zmluvna
pokuta len vo výške presahujucej sumu vyučtovanej zmluvnej pokuty

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
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1) SPRACUVANIE OSOBNYCH ÚDAJOV Podnik sa zaväzuje spracúvat osobné udaje vylučne na účely na ktore boli ziskane. V prrpade zmeny učelu
spracovania osobných udajov SI na tuto zmenu VYžiada osobuny súhlas Viac mtorrnácn o použivaru osobných údajov možno nájst na
www telekom sk/osobne-udaje
Zmluvné strany sa dohodli že v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik opravneny ktorukol'vek z konečnych cien služieb Podniku upravit tak,
že k základu dane (cene bez DPH) uplatni sadzbu dane z pridanej hodnoty aktualnu v čase vzniku daňovej povinnosti Podniku
Vo vztahu k Službám pri ktorych je v Tabul'ke č 1 k položke Názov služby- uvedene Aktivácia sa tymto dokumentom uzatvara Zmluva na dobu neurcitu
Tento Dodatok nadobuda platnost a učmnost dňom jeho pocpisarua zrnluvnyrm stranarru. V pnpade. ie je učastmk povmny v zmysle § 5a ods 7 zákona č
211 '2000 Z. z o slobodnom prístupe k mtorrnac.arn a o zmene a doplneni niektorych zákonov (zákon o slobode Informácií) v znení oeskorsrcn predpisov
zverejrut Dodatok, nadobúda tento Dodatok platnost dnom jeho oodptsarna opravnenýrru zástupcami oboch zmluvných strán a učmnost dňom nasledujúcim po
dni doručenia pisornneho potvrdenia o zverejneni tohto Dodatku Uéastníkom Podniku ktory tymto zaroveň požaduje takéto písomné potvrdenie o zverejnení
tohto Dodatku
Tato Zmluva nadobuda platnost a učmnost dňom jej podpísania zmluvnými stranami V pnoade že je učastruk povinny v zmysle § 5a ods 7 zákona č
211 '2000 Z z o slobodnom prístupe k Informáciám a o zmene a doplneni niektorych zákonov (zákon o slobode informácií) v zneni neskoršrcn predpisov
zverejrut Zmluvu, nadobuda tato Zmluva platnost dnom jej podpísania opravnenyrru zástupcami oboch zmluvných strán a účinnost dnom nasledujúcim po dni
doručenia pisornného potvrdenia o zverejneni tejto Zmluvy Úéastníkom Podniku ktory tymto zároveň požaduje takéto prsornne potvrdenie o zverejneni tejto
Zmluvy

2)

3)

4) 

51 Vyhlasujem že som sa oboznamli S obsahom tohto Dodatku k Zmluve o baliku ako aj so všeobecnyrm podmienkami pre poskytovanie verejných služieb (ďalej
len .Všeobecne podmienky') Osobrtnyrm podmienkami pre poskytovanie služreb Televízie Osobrtnyrm podmienkami pre poskytovanie služreb Internetoveho
postupu alebo Osobrtnyrrupodmienkami pre poskytovanie Hlasovych služ.eb v zavrsrosu od toho. ktore Služby sú na základe tejto Zmluvy O balíku Účastnikov
poskytované. tvoriace prílohu Všeobecnych podmienok Obchodnýrm podmienkami na predaj a nájom koncovych zariadeni prípadne ďalšie osobitné podmienky
vydane Podnikom a upravujúce podmienky pre poskytovanie služieb poskytovanych na zaklade tejto Zmluvy O balíku (ďalej len .Osobitne podrn.enky") a
Cenrukorn pre poskytovanie služieb Podniku vratane Akciového cenruka (ďalej len .. Cenruk). ktoré sa ako neodcetnetné sučasu tejto Zmluvy O balíku
zaväzujem dodržiaval Svojim podpisom potvrdzujem (l) prevzatie Všeobecnych podmienok. Osobitných podmienok a Cenníka. (II) ie SI zavazne objednávarn v
tejto Zmluve o balíku špecifikované Služby (III) že sa zaväzujem riadne a včas ptrut všetky povmnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy O balíku Vyhlasujem, že som
hol OOOlnAmený Podnikom je aktuálna informácie o platnvcn cenách za Službv je možne ztskat v aktuálnom Cenruku dostupnomna www.1ele.ko.rrLsk.aJa.bo___
Inej Internetovej stranke Podniku. ktorá JU v budúcnosti nahradí a na predajnycn miestach Podniku
Podn a učastrnk sa dohodli na určeni dôvodov podstatnej zmeny zmluvnych podmienok tak, že ueto dôvody sú obsahom časti Všeobecnych podmienok pre
poskytovanie verejných siužieb Podniku upravujúce] Zmenu Dodatku k Zmluve o balíku

6)

V Bratislave. dňa 12 11 2020 V ;O/l,.1Zot;~/~V 
dňa .$tj tt. ť.-ob

v zastúpeni
~ 2 Firma / meno priezvisko zákazníka

Obec Bobrovruk
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