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Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Informácie o zmluve:

TP 9905936044
číslo zmluvy

1010513500 1010513503
Kód účastníka Kód adresáta

uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách medzi podnikom Slovák Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 
469, IČ DPH: SK2020273893, zapísaným v obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2081/B (dalej len "Podnik") a
Účastníkom (dalej len “Dodatok“).

Žiadateľ vyplní tlačeným písmom iba svetlé časti, resp. krížikom vyznačí požadovanú voľbu (pokiaľ nie sú údaje predvyplnené). 
* - povinný údaj, prosím, nezabudnite vyplniť
'  - údaj odporúčaný pre vyplnenie z dôvodu správneho kontaktovania v budúcnosti

Účastník
Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): Obec Prášíce

Typ: Právn. osoba alebo podnikateľ

IČO: 00310964 IČ DPH:

Zapísaný v Obchodnom registri: Oddiel: Vložka číslo:

Ulica: 1. mája Obec: Prašice PSČ:95622 Dodacia pošta: Prašice

Súpisné číslo: Orientačné číslo: 142 Poschodie: Miestnosť č.:

•"Kontaktný telefón: 0917549001 "Fax: "E-mail: obec.prasice@stonline.sk

aiaiuiarny organ
Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): Obec Prašice - Číslo OP: "Kontaktný telefón: 0917549001

Ulica: Obec: PSČ: "Mobil: 0917548001

Adresa umiestnenia koncového bodu siete služby zriaďovanej na zawaae tonto Dodatku

Popis: Obec Prašice

Ulica: 1. mája Obec: Prašice PSČ: 95622 Dodacia pošta: Prašice

Súpisné číslo: 150 Orientačné číslo: 150 Poschodie: Miestnosť č.:

Osoba oprávnená na prevzatie: Obec Prašice - Číslo OP:

•’ Kontaktný telefón: 0917549001 "Mobil: 0917548001

Adresát - adresa zasielania písomných listín
Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): Obec Prašice -

IČO: 00310964 IČ DPH: Číslo OP:

Ulica: 1. mája Obec: Prašice PSČ: 95622 Dodacia pošta: Prašice

Súpisné číslo: Orientačné číslo: 142 Poschodie: Miestnosť č.:

Predmet Dodatku
Podnik a Účastník uzatvárajú tento Dodatok, ktorou sa Zmluva o poskytovaní verejných služieb s číslom uvedeným v častí "Informácie o zmluve" mení a upravuje 
v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto Dodatku (ďalej len "Zmluva"). Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté zostávajú v platnosti 
bez zmeny.

Zúčtovacie obdobie a frekvencia fakturácie_________________________________________________________________________
Zúčtovacie obdobie je jednomesačné. Trvanie zúčtovacieho obdobia je od prvého do posledného dňa kalendárneho mesiaca. Pripadnú zmenu trvania 
zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred, 
frekvencia fakturácie jednomesačná

Doručovanie faktúr
Elektronická faktúra vo formáte (EF PDF)sprístupnená na Internetovej stránke Podniku 
Požadujem doručovanie EF PDF do e-mailu: obec.prasice@stonline.sk
Účastník podpisom tejto Zmluvy 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.
Účastník berie na vedomie, že Elektronická faktúra bude s jeho súhlasom doručovaná ako príloha e-mailovej správy vo formáte PDF a jej otvorenie nebude 
chránené heslom proti neoprávnenému prístupu k údajom. Účastník podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že si je vedomý zodpovednosti za ochranu údajov na 
elektronickej faktúre zasielanej na ním určenú e-mailovú adresu pred prístupom tretích osôb. 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.

TP - Právnické osoby a podnikatelia

KTZ

Predaj KZ - akcia 2012/2013 - viazanosť 12/24 mes.
Telefónne číslo: 0385391421
Parametre produktu: KZ - spôsob doručenia dobierkou

Viazanosť 12/24 mes 12
Predané KZ - akcia Gigaset A120
Volací program - akcia Biznis Uni 50
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Ostatné ustanovenia

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 Účastníkoch). 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 kedykolVek požiadať o informáciu, ako sa jeho údaje používajú. Viac informácií o používaní 
údajov možno nájsť na www.telekom.sk alebo intemetovej stránke Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradí.

i
Miesto: Miesto: Žilina Kód predajcu: VT082

Dátum: J ty , Dátum akceptácie návrhu: 9.9.2013 Meno predajcu: Stefanka Tomáš

/> / Meno pracovníka: Siivia Haburaj Dátum prevzatia: 6.9.2013

Tel. číslo: 0800 123 500

podpis (a pečisŕtka) Účastníka/, j-—)
(resp. splnomocnenej osoby álelWstatutárneho 
orgánu)

podpis a pečiatka Podniku/zástupcu Podniku podpis a pečiatka predajcu / zástupcu Podniku
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