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Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných

č 35112011 Z.z

uzavretý podla zákona

o elektronických komunikáciáCh V

služieb

zneni neskoršich Predpisov

Kód objednávky: 1-309465379692
Kód účastníka:1198056400
Kód adresáta: 1,198056402
Kód tlačiva:
405

(ďale.] len "Dodatok")

PoDNlK
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28,817 62 Bratislava, zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel
Sa, v]ožka číslo2081/B, tČo: ss 763 469, DlČ.2o2o273s93 lČpre DPH: sK2o2o273893
kód predaicu:
Retai! Shop Specialist 5200017
IKód tlačiva: 405
ZastúpenÝ:
Bedecs. Tibor
(d'alejlen 'PODNlK")a

PRÁVNlcKÁ osoenlrYAcKÁ osoBA - PoDNlKATEť
obchodné menó
sídlo oodnikania:

Vodárenská spotočnost' Sládkovičovo, spol. s r.o., Fučíkova4601254,92521 Sládkovičovo

/

Register, číslozápisu

oodnikatel'a:
E-mail:

ruman.fra ntisek@centrum.sk

Kontaktný e-mail:

ru m a n.f

lCO:

3g232751

rantise k@ce ntru m.s k

lDlC:

Telefón:

0903654854

kontaktné mobilné
čislo:

0903554854

lC ore DPH:

sK20201

91

657

(d'alej len "Účastník")

šrnrurÁnNy oRGÁN / zÁKoNNÝ zÁsTupcA / spLNoMocNENÁ osoBA
Titu l/Meno/P

riezvisko - TechnikÝ A BvtovÝ Podnik. Sool. S R.O.

súoisnéčíslo:

Ulica:
Obec:
Telefón:

orientačnéčíslo:
PSC:

C.OP i Pasu:

ADRE sA
TituliMeno/Priezvisko
Adresa zasielania:
Spósob fakturácie:

zasielania
lastin
Vbdárenská spoločnost' Sládkovičovo, spol. s r.o.
J. Dalloša 1189, 92521 Sládkovičovo
papierová faktúra zasielaná poštou.

zúčtovacie obdobie:

Mesačne od22,dňa v mesiaci do 21. dňa v mesiaci

Císlo SMS notifikácie:

slM KARTA

A KoNcoVE zARlADENlE

Mobilný Hlas SlM karta č.
lMEl Samsunq Galaxv A50

89421o218002439931
3566421 04458079

5

Mobilný Hlas Tel. č.

0911920424

TABUťKA č. í

AKClA: ÁNo akciová ponuka

Akt!viil,:ia

Techniký A Bytový Podnik, Spol S R.O. Telefón: 0903654854
Adresa doručenia: : Fučíkova4601254,92521 Sládkovičovo
Služba: MobilnÝ HlasIDOBA VIAZANOST|: 24 mesiacov
Kontaktná osoba:

_

Aktiv:ci;;

Proqram službv: ANO XL
kontrola dát v roaminou
Limit kontrolv dát (cena s DPH v EUR): 60.00
Administratívnv poplatok - mobilný hlas
univerzálna odkazová schránka
Zverejnenie v telef zozname Žiadam o nezverejnenie
Rozhodcovská doložka:, Nie

Názov

Áktivácia

platnost'cenv

Cena s

DPH

Súčetvšetkých zliav zo štandardných

120,00 EUR

Neakciová maloobchodná cena za
K.zlDátové zariadenie

349 00 EUR

ooplatkov za službv

Kód objednávky: 1-309465379692
V0,1 6.01 6-201
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Solatnost'

Názov

Platnosť

ceny

Akciová kúpna cena zal(ZlDátové Kúpna cena
zariadenie
Základ zmluvnej pokuty - počiatočná
suma, ktorá bude klesat'

,
EUR

Cena s DFH
1 00

Splatnost'

jednorázovo

468,00 EL]R-

Na položky označené* sa neuplatňuje DPH

Podnik a Úóastník Uzatvárajú tento Dodatok, ktoďm sa Zmluva o poskytovani verejných sIužieb uzatvorená Vo Vzťahu k tč/sllV] karté s číslomuvedeným v záhlavi
tohto Dodatku (d'a|ej len ,ZmluVa") mení a upravuje V rozsahu a spósobom uvedeným V tomto Dodatku ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie Sú týmto Dodatkom
dotknuté, zostáVajú V p|atnosti bez zmeny

1)

PRED|VET DODATKU:
Závázok Podniku aktivovaťa poskytovať program Služieb uvedenývtabul'ke ě 1 tohto Dodatku, ato vovzt'ahu k Sll\4 kaňe uvedenejvtabul'ke s nazvom
"SlM karta a koncové zariadenie", resp k inej SIlV] karte, ktorá ju bude V budúcnosti nahrádzat'(d'alej len "slN4 kaňa")
b) Závázok Podniku vykonať zmenu póvodného programu Služieb vo vzťahu k SllV kartám špecifikovaným v tabul'ke s názvom "SlN4 kaňa a koncové
zariadenie" tohto Dodatku na program Služieb uvedený v tabu|ke ó.1 tohto Dodatku, a to k pruému dňu zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po účinnosti

a)

c)

d)

e)

tohto Dodatku, ak nie je d'a|ej V tomto Dodatku uvedené inak

Závázok Úěastnika (i) riadne a včas platiť cenu za aktiváciu a poskytovanie Služieb Podniku, uvedenú pre príslušnýprogram Služieb zvotený

č 1 UčaStníkom, V CenníkU pre

pod|'a

poskytovanie SlUžieb Podniku (d'alej len ,,Cenník") platnému ku dňu podpisu tohto Dodatku a (ii) dodržiavať svoje
povinnosti v súiade s týmto Dodatkom, Zmluvorl, cenníkom, osobitnými podmienkami pre poskytovanie zvoleného programU Služieb (ďalej len ,,osobitné
podmienky"), ak boli pre zvolený program Služieb vydané a Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb (d'alej len,,Všeobecné
podmienky") s ktoďmi sa mal Učastníkmožnost' oboznámit pred podpisom tohto Dodatku na internetovej stránke Podniku WWW telekom,sk alebo na
predajných miestach Podniku

tabUl'ky

Závázok účastnika zaplatiť Podniku administratívny poplatok v súlade s Cennikom za vykonanie administrativnych alebo technických zmien v systérnoch
Podniku v súVislosti s uzaVretím tohto Dodatku (d'alej Ien ,,AdministratÍVny poplatok"), a to vo výške 5,00 € s DPH, pričom AdministratíVny poplatok bUde
Účastnikovi vyúčtovaný v pruej faktúre za Služby Vystavenej Podnikom a doručenej Úóastnikovi po podpise tohto Dodatku. V pripade, ak si Úóastník
aktivuje týmto Dodatkom Elektronickú faktúru, a|ebo ju už využiva a zároveň nedostáva Papierovú faktúru ani Papierový odpis faktúry, bude
Administra,tíVny poplatok pri uzavretí tohto Dodatku zníženýna sumu 2,00 € s DPH.
Závázok Podniku predat Úóastníkovi koncové zariadenie (d.a|ej len "KZ") za akciovú kúpnu cenu špecifikovanú v tabul'ke,č. 1, ktorú sa zavázuje Účastnik
Pri podpise tohto Dodatku uhradit', pričom Prevzatie KZ Úóastníkom a uhradenie akciovej kúpnej ceny za KZ potvrdzuje Účastnik a Podnik svojim
podpisom na tomto Dodatku, Pokial' nie je d'alej uvedené inak Rozdiel medzi neakciovou maIoobchodnou cenou KZ podl'a Cenníka neakciových telefónov
aktuálneho v deň uzavretia tejto ZmlUVy vo výške špecifikovanej v tabul'ke č 1 a akciovou kúpnou cenou Kz pod|'a píedchádzajúcej Vety, predstavuje
zl'avu poskytnUtú Podnikom Uěastníkovi z dóVodU doby Viazanosti dohodnutej V zmysle tohto Dodatku

2)

ZUCTOVAClEOBDOBlE: Truaniezúčtovaciehoobdobiajeuvedenévtabul'kesnázvom"Adresát-adresazasielaniapísomnýchlistín"Prípadnúzmenutrvanla

3)

z^v^zoK VlAZANoSTl: Účastník sa zavázuje, že po dobu Viazanosti,

zúětovacieho obdobia Podnik oznámi Učastníkovi najmenej jeden mesiac vopred Frekvencia fakturácie je jednomesačná,

ktorej dlžka 1e špecifikovaná V tabul'ke ě 1 a plynie odo dňa uzavretia tohto Dodátku
(d'alej len ,,doba Viazanosti ), (i) bude Vo Vzťahu k SlNi] kaňe VyužíVat'slUžbyPodniku podl'a Dodatku, teda nevykoná žiadny úkon, ktoď by Viedol k ukonóeniu
využivania Služby Podniku pred uplynutím doby viazanosti, a (ii) bude riadne a včas uhrádzat'cenu za poskytované Služby'(ďalej len ,závázok viazanosti')
Porušením závázku viazanosti preto je:
a) ukončenie využivania Služieb Podniku pred uplynutím doby viazanosti v dósledku ukončenia Zmluvy píed up|ynutím doby viazanosti;

b) ukončenie využivania Služieb Podniku pred uplynutím doby viazanosti v dósledku prenosu telefónneho óísla uvedeného V Zmluve k inému podniku
poskytujúcemu služby e|ektronických komunikácií pred uplynutím doby Viaz8nosti;

c) nezaplatenie ceny za poskytnuté S|užby Učastníkompočas doby Viazanosti do 45 dní po splatnosti, V dósledkU ktorého dójde k prerušeniu poskytovanla
Služieb podl'a Všeobecných podmienok;

(d'alej len "porušenie záVáZku ViaZanosti")

4)

ZlVLUVNA PoKUTA: V dósledku porušenia závázkuviazanosti Učastníkom, Vznikne Podniku Voči Učastníkovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty. Zmluvná
pokuta, okrem sankčnej a prevenčnej fUnkcie, predstavuje aj pauša|izovanú náhradu škody spósobenej Podniku porušením záVázku Viazanosti Účastníkom.
Paušalizovaná náhíada škody Podl'a predchádzajúcej vety pozostáva z celkovej sumy zlavy (i) zo štandardných poplatkov za Služby (Víátane doplnkových
služieb) pod Cennika a/alebo (ii) z neakciovej maloobchodnej ceny KZ podl'a Cenníka neakciových te|efónov aktuálneho v deň uzavretia tohto Dodatku
poskytnutej astníkovinazákladetohtoDodatku akobeneíituzaPreuzaiezávázku Viazanosti Celkovásumazl'avy,poskytnutelÚóastnikovrzaprevzatie
žávázku viazanosti na základe tohto Dodatku, je uvedená v tabul'ke č, 1 (d'a|ej |en ,,Základ pre výpočet zmluvnej pokuty') Vyúótovaná suma zm|uvne,i pokuty
bude vypočítaná ku dňu porušenia závezkuviazanosti podl'a nižšie uvedeného vzorca, ktory Vyjadruje denné klesanie Základu zmťuvnej pokuty počas plynutia
doby Viazanosti až do dňa porušenia závázku viazanosti podl'a tejto Zmluvy:
Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty = (Základ zm|uvnej pokuty/celkový počet dní doby viazanosti) x počet dni zostávajúcich do konca doby Viazanosti
Zmluvná pokuta je splatná v lehote uvedenej na faktúre, ktorou je Učastnikovi vyúčtovaná Uhradením zm|uvnej pokuty zaniká závázok viazanosti Uhradenim
zmluvnej pokuty nieje dotknutý nárok Podniku na náhradu škody presahujúcej výšku uhradenej zmluvnej pokuty

5)

NAVRH NA UZAVRETlE ROZHODCOVSKEJ ZMLUVY: Podnik neodvolatelne navrhuje Učastnikovi, ktoný nie je spotrebitel'om, uzavretie rozhodcovskej zmluvy
Vo íorme rozhodcovskej doložky v nasledovnom znení (d'alej ,,RZ"): ,,Podnik a Učastníksa dohod|i, že všetky spory, ktoré Vznikli alebo vzniknú v súvislosti s
Platobnými sIužbami Podniku, budú rozhodované pred Stálym rozhodcovským súdom SIovenskej bankovej asociácje (d'alej,,RS")jedným rozhodcom, a to pod|'a
statútu a Rokovacieho poriadku RS. Rozhodnutie Rs bude pre Podnik a Učastníka závázné. Uóastník má právo odStúpit' od tejto RZ, a to písomne do 30 dní
odo dňa jej uzatvorenia. Účastník berie na vedomie, že nie je povlnný prijat' predložený návrh na uzavretie RZ a ak tentó návrh neprijme, spory medzi
Uóastnikom a Podnikom vyplývajúce z poskytovania Platobných služieb Podnikom budú riešiťvšeobecnésúdy podl'a osobitných právnych predpisov Prijatím
návrhu na uzavretie RZ nie je dotknuté právo Učastníkaalebo Podniku predložit' spor týkajúca sa Platobných služieb Podniku na rozhodnutie všeobecnému

súdu Toto právo však zaniká ak Podnik alebo Účastník už podal žalobu na RS, pretože po začatírozhodcovského konania nemožno v tej istej veci konať a
rozhodovat na všeobecnom súde

Učastník uvedený návrh Podniku na uzavretie rozhodcovskej zmluvy vo forme rozhodcovskej doložky neprijima.

6)

PREcHoDNÉ USTANoVENlE: Tento Dodatok tvorí neoddelitel'nú súčasťZmluvy, Ku ňu účinnostitohto Dodatku sa v plnom rozsahu ruší platnosť a účinnost
doteraz platného dodatku k Zmluve uzavretého medzi stranami, a zároveň zaniká práv Účastníka na akékol'vek cloteráz poskytované zl'avy spojené s prevzatim
skorŠieho závázku viazanosti Vo vzťahu k SlM kaňe špecifikovane] V tabul'ke s názvom "Sl|V kaňa a koncové zariadenie" tohto Dodatku Pokial sa Podnik a
Účastnik nedohodnú inak, po uplynuti doby viazanosti, na ktorú bol tento Dodatok dojednaný, bude Podnik na základe Zmluvy uzatvorenej na dobu neurčitú
poskytovat' Účastníkovi Služby v súlade s dojednaním uvedeným v tomto Dodatku alebo v Zmluve, a to bez viazanosti, za štaňdardnú cenu podl'a aktuálneho
Cennika

Kod ob]ednáVky: 1-309465379692
V0,1
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7)

8)
9)

PLATNoSŤ, ÚÓtNNosŤ DoDATKU n voŽttosŤ ZMENY ZMLUVY: Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosťdňom jeho podpisu oboma zmluvnými

stranami. Doba viazanosti uvedená v Tabutke ě 1 tohto Dodatku sa v prípade prerušenia poskytovania Služieb Podniku na základe žiadosti Účastnika alebo na
základe Využitia práVa Podniku prerušiťalebo obmedziť Učastnikovi Poskytovanie Služieb VyPlýVajúceho z prislušných právnych predpisov alebo Všeobecných
podmienok, automaticky predlži o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu prerušenia poskytovania služieb Podniku (počitanéV dňoch), kedy doba
viaŽanosti neplynie, ZmlUVu je možné meniť niektoni,m zo spósobov uvedených V Zmluve, Všeobecných podmienkach alebo Cenníku. Zmena programU Služieb
uvedeného v tabulke č 1 tohto Dodatku je možná len so súhlasom Podniku. Podnik a Učastníksa dohodli na určeni dóVodoV podstatnej zmeny zmIuvných
podmienok tak, že tieto dóvody sú obsahom časti Všeobecných podmienok, upravujúcej zmenu Zmluvy.

SPRACÚVAN|E osoBNÝcH ÚonJov; Podnik sa zavázuje spracúvaťosobné údaje výlučne na účely,na ktoré boli ziskane. V prípade zmeny účelu
spracovania osobnýgh |údajov si na túto zmenu vyžia4a osobitný súhlas. Viac informácií o použivaní osobných údajov možno nájsť na

Www.telekom sUosobne-udaje.

Podnik ponúkol Učastnikovi možnosť pri podpise a uzavreti tohto Dodatku Využiťtechnické zariadenie V Predajnom mieste Podniku.
(i) Ak Učastnik túto možnosť využil, je tento Dodatok uzavre§i v písomnej f
daného technického zariadenia. Úěastník vyhlasuje, že bol pred uzavretim
že digitalizovaný podpis Účastníka je jeho Vlastnoručným podpisom prenes
záznam Vytvorený len pre účelytohto Dodatku a tvoriaci jeho trvalú neodd
podpisu jeho priradením k podpísanému dokumenlu na účeluzavretia a plne
žiadne iné účely,a to ani samostatne ani v spojeni s iným dokumentom, Uzavretím Dodatku takýmto spósobom nie je dotknutá platnosť Dodatku, ani jeho
písomná forma a takto podpisaný Dodatok má silu originálu
Ak Učastnik využil možnosť poslania rovnopisu tohto Dodatku do e-mailu určeného Účastnikom, Podnik odovzdá Účastníkovi jeden rovnopis Dodatku pri jeho
podpise vo forme trvalého nosiča na e-mail určený Účastnikom a uvedený ako kontaktný e-mail v časti identiíikácie Účastníka tohto Dodatku. Dodatok bude ako
príloha e_mailu chránený heslom pred jeho otvorenim neoprávnenými osobami, ktoré Podnik doruči Účastníkovi formou SMS na mobilné ielefónne číslourčené
Uóastnikom a uvedehé. ako kontaktné mobilné čísloV časti identifikácie Učastníkatohto Dodatku. Ak Uěastník požiadal pred podpisom tohto Dodatku o
odovzdanie jedného rbvnoPisu tohto Dodatku V listinnej forme, je mu popri rovnopise zaslanim do e-mailu odovzdaný aj rovnoPis V listinnej forme lnak Podnik
odovzdá UčastnikoÝi ibájeden rovnopis Dodatku V listinnej íorme.
(ii) Ak Účastník túto možnosť nevyužil, je tento Dodatok uzavretý v písomnej forme a podpísaný Vlastnoručnými podpismi Podniku a Učastníka zachytenými na
Dodatku priamo, bez použitia technického zariadenia, pričom Účastnikovije zo strany Podniku odovzdaný jeden rovnoPis tohto Dodatku V listinnej forme.

15.04.2019
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