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poskytovaníverejných služieb

Kód objednávky;
kód úóastníka:
kód adresáta;
kód tlačiva:

1"25688576239
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1 0í 0498701
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uzavretý podla zákona č, 35,1/201

1

N

Z,z, o eleKronických komunikáciách medzi Podnikom a Učastníkom (ďalej len ,,Dodatok"),

PoDNlK
obchodné meno:
Sídlo / adresa:

Slovak Telekom, a,s,
Baikalská 28.817 62 Bralislava

ZapísanÝ;

0bchodnÝ reoister okresného súdu Bratislava

lCO:

35 763

Zastúpený:

Silvia Haburaj

469

|DlC:

oddiel Sa, vložka číslo2081/B

2020273893
Kód

l lG ore DPH:

predajcu; I Contact Center Rep_12989

sK2020273893
Kód tlačiva: 812

(ďalejlen "Podnik")a

účnsrruir- pRAvNlcKA osoBIúFyzlcKA osoBA - poDNlKATEl:
obchodné meno

/

sídlo oodnikania:

Obecný úrad, Hlavná 647/96,95176 Tesárske Mlyňany

Register, číslozápisu
oodnikatel'a:

au.tlnu

Co

h

rinova@zoznam,sk

(ďalejlen "Účastník")

šrnrurÁnruy oRGÁN t áronruÝ
Titu l/Meno/Priezvisko:

. ObecnÝ lJrad

Telefón:

Dc

00308528

ásrupcl

/

spLNoMocNENÁ osoBA
súpisné číslo;

Ulica:
Obec:

C.OP

Telefón;

ADREsA T - adresa zasielania

orientačnéčíslo;
PSC;

/ Pasu:

Iistín

Titul/Meno/Priezvisko:

ObecnÝ úrad

Adresa zasielania;

Hlavná 647/96. 95176 Tesárske Mlvňanv
Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na internetovej stránke Podniku
Požaduiem doručovanie EF PDF do e-mailu inoridkullovatiDomail.com

Spósob fakturácie;

0376334213

lC ore DPH;

TABUIKA č, 1

Na položky označené'sa neuplatňUje DPH
V rozsahU a spósobom UVedeným V tomto dodatku, Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú t}rmto dodatkom dotknuté ostáVajú V p|atnosti bez Zmeny,"

Dodákom dotknutá a plynie nad'a|ej bez zmeny. V takomto prípade bude Podnik účtovaťcenu v závislosti od toho, v ktorom momente doby viazanosti sa účastníknachádza,

ktoíej je

EFPDF Wslavovaná, ak nie je dohodnuté inak
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4)

prístupom tretích osób, Podnik n6zodpov€dá

za škody spósobené ťlčastníkoviprlstupom neopráVnených o§ób k údajom ná €16ktronicksj

faktúrg Vo íormái6 PDF,

5)

prlp
ktoni
U
n

bo
ťrd
op
do
rel

obchodná meno v
íáVnick€j osoby, pričom tieto
službe, Úča§tnlk,
íáVnickou o§obou j€ Zároveň
okonomickej ěinnosti
Podniku V prípade osobitnej
predchádzajricej vety, ak sú
e UrčenéUčastníkom
tnik zárcveň berie na V§domi€ a súhlasí§ podmienkami zverejnenia uvedenýmí v Podmienkach
spracúvania osobných, prevádzkov.ich a lokalizačných údajov, uprayujúcich podmienky zverejňovania údajov účastníkovv telofónnom zozname a informačných službáó.

6)

l,Jčastníkovinajmenej jeden mesiac vopred, Fr€kvencia

íakturácie je jednomesačná,

PODMlENKY AKclE:

7)

cena bez viazanosti
prechodu

osobyalebofyzickej osoby-podnikatel'analzickúosobu-spotrebite|'a,alebo(ii)

zlSDNBRAprístupunaTPl,

ZlVLUVNÁ POKUTA (ZP):

8)

prevenčnej funkcie predstavuje aj pauša|izovanú náhradu škody spó§obenoj

zá
st]
vý
Vo

Podniku v d

(vrát
stník
tgjto

a (rozhodujúce
Základom ple
mluvn€j pokuty

níkovi poskytnuté Vo VZťahU k tojto službo, e to Vo V!ýške Urfun€j

v tabulky č, 4 a 5 tohto cV (ďalej

viazanosti až do dňa ukonóenia ZmIuvy alebo prerušenia poskytovania Služieb v dósledku porušenia závázku viazano§ti,
b)

VyÚČtovaná suma zrnlUvnej pokuty

=

Zák|ad pre výpo&t ZP

-

(celé dni UplynUté z doby Viazanosti/celko\/!i,

poč€t dní doby Vieuanosli- základ píe yýpočet zmluvnej pokuty)

Vyúčtovanázmluvná pokuta, len vo výške presehUjúcej sumU VyúčtovanejZmlUvnej pokuty,

s Podnikom vo vžahu k Službe poskytovanej podl'a tejto Zmluvy, teda nevykoná žiadny úkon, ktorý by viedol k ukončeniuZmluw a (ii) bude iadne a včas uhrádzať cenu za poskytované

zodpovedajúce skutocnému trvaniu prerušenia poskytovania slUžby Podniku, kedy doba vjazanostj neplynie,

zÁvenečnÉUsTANovENlA

9)

uvod€ných
údaj
také

oso
špeci
je

daje o Účastníkovi za podmi€nok
Rozsah, účela podmienky spractivania
dykol'vek Podniku oznámiť, že si nežo|á

alizaé

ach spíacúvania
ikovi stl bližšie
io jeho údajov, Ak

k móž

dajov

nájsť na WWW,telekom,sk,

Osobitných podmienok a Cenníka,
zavázuje sa zaplatiť Podniku náklady \jzniknuté v súvislosti so zriadením služby vo u/ške 100 € (DPH sa neuplatňuj€).
Uplatní sadzbU dane

z pňdanej hodnoty aKuálnU

V

case rzniku daňovej povinnosti Podniku,

priesto
dňa
tohto

poskytovaní služieb na základe zmluvy Uzavrete.j na dialku alebo zmluvy Uzavrďej mimo prevádzkových
spósobom-úÝedeným v zÓOS, ]eÚČástník opiěvnený óŇmne odsttlpťbi tohto Dodatkú V lehbte 14 dní odo
V íámcj Balika, (ii) prevzatia KZ poskytnutého do užívania Uč€stníkovi, pokial' spoločne a súčasne § uzavretím

,zoos')
jej pr
ZmluVU o n
n
afj€

1
n
k

zatýorený
ie Služieb
ku

|<z,za

obdžal v sť,Vislosti § plnením tohto Dodatku,

Podnik má právo na ilhradu sumy úmernej rozsahu poskytnutého plnenla do momentu odstúpenla. Týmto stlhlasom nlo ie dotknuté právo úéastníkaodstúpiť v lehot9 í4 dní
v zmysle tohto bodu. Podnik zároveň s týmto Dodatkom odovzdal Učastnlkovl aj lnfom áciu v zmysle § 3 Zooíi.
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neno priezo;rko
0bect,ý

úraLJ

réiazníker (

