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Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Informácie o zmluve:
J P  TP 3101110547997
1 1 Čislozmiuvy

1010513500 1010513503
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 (ďalej len "Podnik") a 
Účastníkom (ďalej len "Dodatok").

Žiadateľ vyplní tlačeným písmom iba svetlé časti, resp. krížikom vyznačí požadovanú voľbu (pokiaľ nie sú údaje predvyplnené). 
* - povinný údaj, prosím, nezabudnite vyplniť

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

Štatutárny orgán

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

Ulica: Obec: PSČ: "Mobil: 0917548001

Mresa umiestnenia koncového bodu siete služby zriaďovanej na základe tohto 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 časti "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. Prípadnú 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: 0385391586
Parametre produktu: KZ - spôsob doručenia 

Viazanosť 12/24 mes 
Predané KZ - akcia 
Volací program - akcia

dobierkou
24
Gigaset A120 
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 kedykolVek 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.

Miesto: O 't Miesto: Žilina : Kód predajcu: VT082

Dátum: 'fá jfa . lO i'h Dátum akceptácie návrhu: 6.9.2013 Meno predajcu: Stefanka Tomáš

podpis (a pečiatka) Účafetníka Y /  /  /  /  
(resp. splnomocnenej/osoby alebo štatutárnej 
orgánu)

Meno pracovníka: ; Silvia Haburaj Dátum prevzatia: 5.9.2013

ä l í íž s r  120 

podpis a pečiatka Podniku/zástupcu Podniku

Tel. číslo: 0800 123 500

podpis a pečiatka predajcu / zástupcu Podniku
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Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb- špecifikácia kúpy 
akciového koncového zariadenia (ďalej len KZ) KZ TP

K zmluve čisto

1010513500 1010513503
Kód účastníka Kód adresáta

Predávajúcim: 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 (ďalej len "Podnik") a kupujúcim.

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____________________________________

Kupujúci -  účastník
Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): Obec Prášíce

Typ: Právn. osoba alebo podnikateľ

ICO: 00310964 IC DPH:

Zapísaný v Obchodnom registri: Oddiel: Vložka číslo:

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

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

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

Splnomocnená osoba alebo zákonný zástupca
"Kontaktný telefón:Priezvisko, meno, titul: Číslo OP:

Ulica: Obec: PSC: •Mobil:

Predmet Dodatku
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu dole uvedený tovar. Kupujúci sa zaväzuje tovar od predávajúceho prevziať a uhradiť kúpnu cenu.
Kúpna cena zariadenia so zľavou
Typ KZ Votací program Akciová predajná 

cena KZ podľa 
účastníkom 

zvoleného 
voliteľného 

volacieho 
programu v EUR

DPH v EUR Akciová predajná 
cena KZ podľa 

účastníkom 
zvoleného voliteľného 
volacieho programu v 

EUR sDPH

Zmluvná pokuta pri 
porušení zmluvného 
záväzku v EUR (DPH 

sa neúčtuje)

Gigaset A120 Biznis Uni 50 8,25 1,65 9,90 20,00

Cena celkom s DPH v €: 9,90

Výrobné čísla:

Ďalšie ustanovenia
1. Žiadateľ sa zaväzuje užívať službu typu TP alebo ISDN a zvolený volací program počas nasledujúcich 12/24 mesiacov

a. odo dňa zriadenia TP alebo ISDN prístupu
b. odo dňa účinnosti zmeny pôvodného volacieho programu na zvolený volací program
c. odo dňa kúpy KZ (v prípade, že k zmene volacieho programu nedochádza).

2. Počas plynutia doby viazanosti nie je možná zmena zvoleného volacieho programu na volací program s nižším mesačným paušálom, okrem prípadu zmeny 
medzi volacími programami Doma Mini, Uni 20, Doma Standard, Biznis Standard, Uni 60, Doma Pohoda, Doma Maxi, Biznis Aktiv, Biznis Mesto, Biznis Uni 50, 
Biznis ISDN Klasik, Biznis ISDN Dynamík, Biznis ISDN Uni 100, Biznis ISDN Profi, Biznis Partner alebo medzi volacími programami Uni 120, Doma Extra, Biznis, 
Uni 150, Biznis Slovensko, Biznis ISDN Uni 200, Biznis Partner 60, Biznis Partner 300, Biznis Partner nonstop,Voice VPN. Zmena na volací program s vyšším 
mesačným paušálom sa za porušenie podmienok akcie nepovažuje.
3. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu uvedený tovar. Kupujúci sa zaväzuje tovar od predávajúceho prevziať a uhradiť kúpnu cenu.
4. V prípade zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb počas doby viazanosti z dôvodov na strane účastníka alebo porušenia zmluvných podmienok akcie 
sa účastník zaväzuje zaplatiť Podniku zmluvnú pokutu, v závislosti od typu zvoleného volacieho programu a zakúpeného KZ.
5. Akcia platí len do vypredania zásob a nemôže byť kombinovaná so žiadnou inou predajnou akciou KZ viazanou na zriadenie a časovo viazané používanie TP 
alebo ISDN prístupu.
6. Tovar bude kupujúcemu doručený kuriérskou službou na adresu uvedenú v tejto zmluve. Kupujúci uhradí kúpnu cenu pri prevzatí tovaru od kuriéra (dobierka), 
pričom pri preberaní je povinný preukázať svoju totožnosť. V prípadoch dohodnutých touto zmluvou bude kúpna cena vyúčtovaná vo faktúre za telekomunikačné 
služby.
7. Predávajúci neposkytuje dodatočnú výmenu zakúpeného tovaru, s výnimkou uplatnenia nároku za vady podľa § 436 a nasl. Obeh. zák. a § 622 a nasl. Obč. 
zák.
8. Ostatné vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a 
Cenovým výmerom č.2068/2013.

Spôsob zaplatenia kúpnej ceny
[x] pri doručení PC/notebooku/tabletu kuriérom (dobierka)

□  na základe faktúry Podniku

Prílohy (vyplní pracovník ST) tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto špecifikácie

Špecifikácia/Kúpna zmluva KZ
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Miesto: Miesto: Žilina Kód predajcu: VT082

Dátum: Dátum akceptácie návrhu: 6.9.2013 Meno predajcu: Štefanka Tomáš

Meno pracovníka: Silvia Haburaj Dátum prevzatia: 5.9.2013

Tel. číslo: 0800123 500

podpis a pečiatka Kupujúceho C 
(resp. splnomocnenéj osoby alebo štaťbtárneho 
orgánu)

Í É

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