
Dodatok k Zmluve O poskytovaní verejných služieb Kód,0bj?dná\fkyľ 1746776790435
Kod ucastmka: 1167091900
Kód adresáta: 1167091902

Kód tlačiva: 812

uzavretá podľa ust. 5 44 a súvisiacich ust. zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciach v znení neskorších predpisov

medzi Podnikom a Účastníkom (ďalej len „Dodatok“ alebo „DOhOdá“).

PODNIK
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel

Sa, vložka číslo 208118, IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH. SK2020273893
Kód predajcu: BO TAI LA Rep_9208 | Kód tlačiva: 812
Zastúpený: Katarína Stoláriková
(ďalej len "Podnik") a
ÚČASTNÍK- PRÁVNICKÁOSOBA/FYZICKÁOSOBA - PODNIKATEĽ
Obchodné meno/ Mesto Tvrdošín,Trojičné námestie 185/2, 02744 Tvrdošín 1

Sídlo podnikania:
Register, číslo zápisu
podnikateľa:
Kontaktný e-mail: tvrdosin©tvrdosin.sk Kontaktné tel.č.: 0911934789
ICO: 00314901 IČ pre DPH:
(ďalej len "Účastník")
ŠTATUTÁRNYORGÁN IZÁKONNý ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titul/Meno/Priezvisko: Ing. Ivan Saško
Ulica: [Súpisné čislo: | Orientačné číslo:
Obec: PSČ:
Telefón: |C.OP/Pasu: | -

ADRESÁT - adresa zasielania písomných listín
Titul/Meno/Priezvisko: Mesto Tvrdošín
Adresa zasielania: Trojičné námestie 185/2, 02744 Tvrdošín 1

Spôsob fakturácie: Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na internetovej stránke Podniku a Odpis EF
PDF

Zúčtovacie obdobie: Mesačne od 1.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

TABUĽKAč. 1

AKCIA: Biznis Partner bez viazanosti"POUŽl ZMLUVUZ ATLASU!"
AKCIA: 2018 - Telefonovanie - Predaj KZ - Skupina 2
Názov služby: Verejná telefónna služba

ŠAtz—fěřěgž

Cislo zmluvy: Adresa umiestnenia: Sídlisko 155, 02744 Tvrdošín
9910813930
Cislo zmluvy: Kontaktná osoba: Michal Erhardt Telefón: 0911934789
9910813930 Adresa doručenia: Trojičné námestie 185/2, 02744 Tvrdošín
Telefónne číslo: 0435322514
Typ pripojenia: Telefónna prípojka - TP1

Program služby: TP - Biznis Partner Nonstop - Komplet
Zverejnenie v telef. zozname: Žiadam O zverejnenie
1) „Podnik a Účastník uzatvárajú tento Dodatok, ktorým sa Zmluva O poskytovaníverejných služieb pre Službu s telefónnym číslom identiflkovaným 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) Ak dochádza na základe tohto Dodatku k zmene programuSlužby, bude Účastníkovi poskytovaný za cenu uvedenú v Tabuľke č. 1. Doba viazanosti, ak je pre
túto Službu dohodnutá, nie je týmto DOdatkOmdotknutá a plynie naďalej bez zmeny. V takomtoprípade bude Podnik účtovať cenu v závislosti Od toho, v ktorom
momente doby viazanostisa účastník nachádza.

3) ZUČTOVACIE OBDOBIE: Trvanie zúčtovaciehoobdobia je uvedené v tabulke s názvom “Adresát- adresa zasielania písomných listín". Pripadnú zmenu trvania
zúčtovaciehoobdobia Podnik oznámi Účastníkovi najmenejjeden mesiac vopred. Frekvenciafakturácieje jednomesačná.

4) DOBA VIAZANOSTI ak bola dohodnutá, začína plynút Odo dňa začatia poskytovaniaSlužby, ak nie je v tejto Zmluve alebo v Cenníku uvedené inak V prípade
porušenia záväzku Účastníka nepretržite využívat služby na základe tejto Zmluvy počas dohodnutej doby viazanosti sa Účastník zaväzuje uhradit' Podniku
zmluvnú pokutu pre príslušnú službu a dobu viazanostivo výške podla podmienok dohodnutýchv tejto Zmluve alebo zverejnenýchPodnikom v Cenniku, ak sú
Účastníkovi poskytované služby na základe tejto Zmluvy za zvýhodnenýchpodmienokpodl'a príslušnejakcie.
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6)

7)

V Bratislave, dňa 20.12.2019

Podnik sa zaväzuje poskytovať služby Účastnikovi za zvýhodnených podmienok podľa typu akcie vyznačenej vtabuľke č. 1 a za podmienok vzmysle

nasledujúceho bodu tohto Dodatku. Ceny uvedené v tabuľke č. 1 sú akciové. Pre ostatne ceny za poskytované služby a úkony vtomto Dodatku neuvedené sa

uplatnia ceny v zmysleCenníka.
Spracúvanie osobných údajov: Podnik sa zaväzuje spracúvať osobné údaje výlučne na účely, na ktoré boli získane. V prípade zmeny účelu spracovania

osobných údajov si na túto zmenu vyžiada osobitný súhlas. Viac informácii o používaní osobných údajov možno nájsť na www.telekom.sk/osobne-udaje.

Tento Dodatok sa riadi platnými Všeobecnýmipodmienkami pre poskytovanieverejných služieb (ďalej len „Všeobecné podmienky“), Osobitnými podmienkami

pre poskytovaniehlasových služieb, tvoriace prilohu Všeobecných podmienok (ďalej len „Osobitné podmienky“) a Cenníkom pre poskytovanieslužieb podniku

(ďalej len „Cenník“), ktoré sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať a sú súčasťou tohto Dodatku. Cena za zriadenie a poskytovanie služby, prípadne zľavy

zceny, 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.
V prípade ak účastník vypovie alebo odstúpi od tejto Zmluvy predo dňom technického zriadenia služby alebo svojím konaním alebo nečínnost'ou zmarí

zriadenie zmluvne dohodnutejslužby zaväzuje sa zaplatiť Podniku nákladyvzniknuté v súvislosti so zriadenímslužby vo výške 100 € (DPH sa neuplatňuje).

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkoľvek z konečnýchcien služieb Podniku upraviť tak,

že k základu dane (cene bez DPH) uplatni sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti Podniku._ "(aš/„ff? ......................................
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