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Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných SluŽi€b
ÉÓ, Jďioi+og, ió Ďprr, SK2020273893, zapísaným v obchodnom

1preloienie/premiestnenie)

registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava l, oddiel: Sa, vloŽka ČÍslo:

2081tB (ďalej len ,,Podnik") a Účastníkom (ďalej len ,,Dodatok"),

Kód tlačiva: 812

lnformácie o zmluve
§lužb9.

]!/l§DN

. Účastník

x9a
i Kód Účrytníka: 101J3093gq

fi

právnická osoba

f]

či19 *zm)qyyl

4{rssjlei
fyzická osoba

-

podnikatel'

!

fyzická osoba - nepodnikatel'

Štátna príslušnost':

č. OP atebo pasu:

PSČ: 08241

Obec: Rokycany

Priezvisko/Meno/Titul:
Ulica:
/

Meno

/

Byt č. /

č.:

poschodie:

l
l

E-mail:

Mobil:

Priezvisko

Orient,

Súpis.č.:45

Ulica:

,,

JI

lvtobil:

č. OP alebo pasu:

Orient. č.:

Titul:

Ulica:
predmet Dodatku: podnik a účastníkuzafuárajú tento Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných sluŽieb, na základe ktorejje PoskYtované
pripojenie k sieti podniku prostredníctvom Tp alebo lSDN s prideleným telefónnym číslomuvedeným v záhlavítohto tlaČiva (ďalej len ,lmluva"),
rýmú oooa*om k Zmluve sa mení adresa umiestnenia koncového bodu siete služby prostredníctvom TP, resp. PrístuPu ISDN, a súČasne

sližby DSt, prípadne aj

iné zmeny v rozsahu uvedenom v tomto Dodatku, Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú t'ýmto Dodatkom dotknuté,

zostávajú v platnosti bez zmeny,
zmluvných
V súvislostiso zmenou adresy umiestnenia koncového bodu siete služby sú predmetom tohto Dodatku najmá nasledovnézávázkY
strán:
a)

b)

je zriadenie technickY
závázok podniku zriadiť pripojenie ksieti podniku v rozsahu podmienok špecifikovaných vtomto Dodatku, ak
tohto Dodatku, ak sa
uzavretia
dní
odo
dňa
30
uskutočnitel,né v dohodnuiom mieste umiestnenia koncového bodu siete, a to v lehote
písornná).
zriadenie nie je
Ak
takéto
byt'
zmluvné strany nedohodnú na predpení tejto lehoty (dohoda o predÍženítejto lehoty nemusí
ÚČastníkovi.
technicky uskuiočnitel,né, tento Ďodatox zanlt<á dňom doručenia oinámenia PbOnit<u o tejto skutoČnosti
dohodli na
v prípadá, ak sa zmluvné strany v tomto Dodatku alebo v osobitnom dokumente uzavretom v súvislosti s !ýmto Dodatkom

Podnik
póiť1ltnuú koncového.zariaoeniá (ďale1 len ,,KZ") účastníkovido jeho užívaniavo forme predaja, nájmu alebo bezplatného uŽÍvania,
zriadenia
nemoŽnosti
z
dóvodu
je povinný poskytnút,účastníkovipríslušnéKZ za dohodnutých podmienok. Ak dójde k zániku tohto Dodatku
ÚČastnÍkovi a ÚČastník
pripojenia k sieti v zmysle písm, a), dójde zároveň aj k zániku dohody zmluvnýcň strán týkajúcej sa poskytnutia
jeho
prevzatiu.
je z tónto dóvodu povinný bezodkladne vrátit' Podniku KZ, ak došlo k
'závázok
koncového
Podniku poskytóvat, účastníkovislužby v rozsahu podmienók dojednaných v Zmluve na novom mieste umiestnenia
t'ýchto
obidvoch
písm.
podl'a
sPlnenia
podmienky
a)
alebo
bodu siete služby dohodnutom v tomto Dodatku až s účinnoďou ku dňu spLnenia
dohodnuté
je
Osobitných
Podmienkach
podmienok (ak sú podmienkou poskytovania služby obidve tieto podmienky), ak nie v Cenníku alebo

€

c)

inak.

na základe ZmluvY
zavezor ú5astníkaplatiť riadne a včas cenu za zriadenie a používanie pripojenia k sieti Podniku za sluŽby PoskYtované
jej
ktoré tvoria
súČastÍ,
vznení tohto Dodatku adodžiavat,ostatné svoje povinnosii vsúlade so'Zmluvou, vrátane tohto Dodatku ainých
Všeobecnépodmienky pre poskytovanie verelňycn služieb (ďalej len "Všeobecné podmienky"), Osobitné PodmienkY Pre PoskYtovanie
podmienky vydané Podlikom a uPravujúce PodmienkY
hlasových služ|eb tvoriace pritonu'Všeobecných podmienok, pripaOňe ďalšie osobitné
platný Cenník Pre PoskYtovanie sluŽieb
pre poóxytovanie služieb poskytovaných na záktaáe Zmluvy (oátejten,,Osobitné podmienky") a aktuálne

je od prvého do posledného dňa kalendárneho mesiaca,
Zúčtovacieobdobie je jednomesačné. Trvanie zúčtovaciehoobdobia

prípadnúzmenu trvanja zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Účastníkovi najmenejjeden mesiac voPred.
je
D frekvencia fakturácie dvojmósační fle možnéiba pre účastníkafYzickú osobu a nie
D't,..ruen.ia farturácieláárorá.re

.á

možnépri elektronickej forme faktúry)

na internetovejstránke Podniku
vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená
Papierová faktúra zasielaná poštou

*

D,l[TLÍTHiiiio,.

E

iff ;§[*
lffi:n llJlffiťl'fiilD,l
E
pDF:
**E-mail
pre doručovanie EF

:-5JiliŮj;;§Ti:fiffir*u

powrozule/udel,uje súhlas na

:

Jzákaznícky identifikátor !Lo91n:
E-mail Prenot|n::
:::,,::"-" forme podl'a
oodl,a platných
Platných \VŠeobecných
poskytovanie faktúry v elektronickejforme
Pot9 -- ÚČastník
í.rtrrv Šp,iiirinenimna,inteiňeioveJ it'anr'

Heslo k EF pDF(web)

l

poirvtou.ii.n Éiet.t.onii,t.e;
podmienok a Cenníka u iióuen súňlas s
vo formáte PDF a jej otvorenie
,l.io .uniárry oorÚoouaná .'ko-piironu omailovej správý
je
berie na vedomie, že Elektronická faktúra uuo.
tánto
Potvidzule, Že si
piiriúpu r, uá.jom. Ueastniř
Polatku
proti
neoprávnenélu.
heslom
osÓb' Podnik
chránené
tretích
l nebude
***
tařiur. Žrlárrn.i nu nirn ŮÓ,i e-mailovú adresu Pred PrístuPom
elextronicr.i
na
údajov
odPis
ochranu
za
PDF,
formáte
vo
l zodpovednosti
r, uoa;om na elektroniit<eitarture
orón
nóóóraunónýcn
účastnikovi
spósobené
škody
za
: nezodpovedá

vedomý

ňi!Ór

.

,

Ú;td;
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tgóáe,Óit,vtaáinrúióotplo
irlantifilrátnra
^ aAl.^_^i^v^Án identifikátora
doručenia: - poštou nesúhlasím s aktivovaním Zákazníckeho

Zákaznicky identifikáíor

Spósob

sa riadi aktuálne
podnikom účastníkoviprideleŇ Zákaznicky_identifikátor, ktorého PouŽÍvanie
Uzavretím tohto Dodatku bude po súhlase,
platnými všeobecnými podmienkami
údaje a bez ohl'adu na to,
ÚiJrv ,'eio úoaie tvoria Bezpečnostné
'dodrŽiavať,
!'i',i!il*Xii,loů::lill-::iffil-;r';.Íi§Ífl,'#,iffi;iTř;fir..,',
Pridelenie Zákazníckeho
ti;t. Podmienkv
rovnakú. povahu. Zmluvné ,t..ny ,u-Žářairlú
, *tory ,e účastníkovipridelený, majú
ÚČastník
PodPisom tohto Dodatku
moie Ůyt prioetenv r9. [ol, Žáráznici<y ioentinřator,
identifikátora je pre účastníkabezplatné. Ueastnixáui
identifikátora,ZákaznickY
Zákazníckeho
prostredn;rctvom
potvrdzuje, že bude viazanývšetkými.úkonmi ňna-nň'r.:vzťahu'kpJjňlru pracovných dní odo dňa uzavretia tohto Dodatku doruČiť
zavázujeprioeritt'jo],i
poštou, doJnl-x š.
identiíikátor bude Učastníkovi doručený
identifikátol u. ,.b:Ť|l?::l:P§i:{i1.1i".:"1nf*r:i,:,,lJriJů,r,|.,il:.H:iŤ?|:ivJ
Zákaznicky
rúk
zmene alebo
účastníkovido vlastných
neoprávnenými osobami pri objednávaní,
;|[Ířl?'-:fi[,lli]};;;;t,,ikátoru alóbo i.nó,n.uzitim
Podniku
sluŽieb
zo
ktorejkolVek
identifiŘátor.. Ňá iri.oenie a vyÚŽÍvanie
medzi
l využívaníslužieb podniku prostredníctvom zarainixeho
uzavretej
zmluvY
vzťahujú ustanovenia PrísluŠnej
prostred.lro1.,rŽái.!;j;ř.ň;;iřiřáió,u..
: objednaných.alebo zmenených
sa danej služby,
,a,:,
Ď,jJňiXÓ, a účastníkomt,ýkajúcej

,1i",|i9!l"!ťřťi:iililll^itll Íli*n*lJ.;;;ffi:i[filř:1,;eiiffiy5!;;
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rl.kát* -ffiete

-prenositel,nosťčísla,

n

___|
nez garancie zachovania

preložiť:
^

Uveďtečísla,uktorychsa

13:'íi?iffj:i,Iff'|t,.'.!Yjffj'

,-

, r"r]
priamou
dovolateťnosťou tzn,
]s
piedvol'bouý znak a číslapriamo

xí
čísla

dovolatel'né):

l

ffinuo.*.nouuný
prístupov budú zmenené.

IPreloženiesviazanosťoul2mesiacovza0,83€bezDPH/1,00.€
sDPH
Ó,gg € bez DpH /

X

premiestnenie sviazanosťou 12 mesiacov-ru

len prevol'borný znák á

1,00

eiJa

€ sDpH (vrámci

jednej

řhnuteťnosti, ktorej je účastníkvlastníkom)

Preloženie / premiestnenie
]

rptnsoN gRA

l s viazanost'ou

12 mesiacov

volacie
BRA s viazanosťou 12 mesiacov sa vzťahuje na
Cena za preloženie a premiestnenie TP1/ISDN
Extra,
Doma
Doma Maxi,
št.nourd, Doma poŇu, Doma Uni Zol4ot6)t120,
Mini,

Ňá

programy: Doma
|SDN
alznisšrou.*r,o, Biznis Uni 50, Biznis Uni 150, Biznis
Biznis Standard, Biznis Aktiv, Biznis ívtesto,
Partner'
Biznis
BÚnis |SDN Uni 100, Biznis |SDN Uni 200 a
Klasik, Biznis |SDN Dynamir,,'gir;li |SDN Profi,
oonyyz3l9sti prechádza na nového účastníka
v prípade zmeny u oron. ueurtníka závázok rz mesáenei
jej zvyšná
na t§on BRA, počas doby viazanosti,
prípade p1...noju
a zmluvná pokuta sa neuplatní. V
neuplatní,
pokuta
sa
|SDN BRA. prístup a zmluvná
časťktorá ešte neuplynula, prechádza n. nouori,,iJ.ný
neuPlYnula)'
počas iÓĚý'uiár.no.ti, jójzvYsna Časť(ktorá eŠte
Vprípade prechodu z.rsoli-gRA n. Tp1,
jezáuázok ÚČastníka
pdxutá sa neuPlainí, Podmienkou
prechádza n. nouor.,.járy piňirp rpt a zmtuvná
pri
i,áŇej po d9bu ]2 mesiacov. porušení zmluvnej
využívaťverejnú terercnnuháekomunikačnú ,rurnu
platného Cenníka,
s,r.ruuň,i ň6rutu uó_ulisre 49,99 €, v zmysle
doby viazanosti ma Pooniř piar. ,práiriť
prostrednícfuom TP1, prípadne |SDN,
časti určenej pre hlasovú iir;nu poó|(vtovanú
p"ložení'sviazanost,ou 12 mesiacov za 0,83 €

iŤpí

E

Zriadenie Lokálnej
prenositel'nosti číslapri
preložení
s viazanosťou 12 mesiacov

Zriadenie Lokálnej prenositet,nosti číslatrŇpipri

bezDPH/1,00€sDPH
program,

v prípade

sa nevzťahuje na zvýhodnený volací
cena za zriadenie LNp s viazanostbu 12 mesiacov
a zmluvná
o.ňv ;;|19sti precháóza na nového účastníka
v osobe účastniruiaráió* 12 mesačnej
zmeny
pokuta sa neuplatní v

p,íffi;;;ru;ljitl:_i§l§,xtLÓŤ:jii,#:í?lrl1?JJJ;.ffi'í,J,,[l1l3
pokuta sa neuplatní, V PríPade
gRA

!:ťfff;ijl$ilHTffi;ffi;..i

isňr.l

prisiup a zmluvná

lls

FV, SK

alebo
l vyhlasuje,

i

z nájomného
že má k predmetnej nehňutel'nosti uŽÍvacie Právo
vzťahu zároveň Čestne
bodu siete sluŽbY a jeho l
iJeromunixa8neho ved'enia umiestnení koncového
i

noo iiete stuzoy,.áte'bo
'dxo...rll
ňfirGlnosti užíváciJ páuo . na;orného, a|e'bo iného Právneho

a umiestnený
l prípojné telekomunikač*'r.Ň.
xtor;,
ůř.itnir,
,.táňu.
právneho
iného

že informoval'vraitnira

o

vyuuoovani ;;pÓ;eň;

l

,l;Šil,yi;i,,l,"lli;ln *"iř::,l'r":ll*:ij,,:*1,1m,#.il,#ť$li_í:?il,:ťffi
Podniku škoda alebo
#;ili; r;ňnutet,nosti avsúvislosti Št,ýmvzniknenehnutel'nosti
[;:li,T.i,X'JHiň'n"Ó.
vYstuPuje
*t',ť§ťJ.Bi'J::'-i#,ili
piedmetnej
k
podniku
alebo dodatočnó nákrrov uhradiť. Vo vzťahu
dósledkoch v plnom rozsahu a má ktomu od

i,iió sroiiu

dodatočnénáklady, účastníksa zavázuje

]

l

osobitnými

,r?-JB:'JjT.*?,1ilj;iH1ilH:li...oT ldil:;lllioi:r.:llt*:.)í?:i*:1.Jiil*fll,}y.,,',*,j;::ilL1{li?,-y"),
a Cenníkom Pre
]
úoiiace priro'nu v3.oo.Óňy.ň ÓÓámienor (oátej tón ,,osobitné PodmienkY")

'

podmienkami pre posrytovaíii. ntásouyi.niruzi.n,
tohto Dodatku/, Cena za zriadenie
zmluvné ,tr.ny rluáiu;l oóárziáuui u.sú súČasťou
poskytovanie služieb podniku (ďalej len ,,Cenník,,),'ktoré sa
(ďalejlen
"Cenník")'
poota.ptainenóóónnira Pre PoskYtovanie sluŽieb Podniku
la poskytovanie s|užby, prípadne zl,avy zceny, sa ooieonavaiq
výmeru Podl'a
a
Cenového
pódmienok,
Cenníka
ÓsooitnY'cn
poori.nÓŘ,
p,uuiáiió úi.Óuócnycň
účastníksvojím podpisom zároveň potvrdzuje
osobitných Podmienok a CennÍka, Ak Podnik
iňá[, ňút, úiú..r.l,á 5..n..rY.npóá.i.nór,
dohodnuté
oóoatkui
v
; príslušnejakcie, Ak nie 1e
poskytovania siuŽbY v dohodnutom rozsahu alebo v
zisti tecrinřro neuskutočnitet'nost zriáoeňia a
l šetrenímvykonaným po ur.tuól,.ni Dodatku
ÚČastníkovi'
v cetom iózsahu okamihom Óo'ui.nl' PÍsómného oznámenia
potrebnej kvalite, zmluva o poskytovaní verejnýcn siuiieu zaniká
Podnik
n, náhradu škody sposobenej zánikom.zmluvy o poskYtovaníverejnejsluŽbY,
účastníkani podnik v takomto prípade nemajú na.r
všeobecných
Časti
obsahom
zmluvnýc'h r;*ňfuú tak, Že tieto d'óvody sú
poortut*r
a účastníksa dohodli na určenídóvodov
podniku,
Zmluvy,
upravujúcej Zmenu
poori.nor pre poskytovánie verejných služieb
konaním alebo
dňom technického zriadenia sluŽbYalebo svojím
tohio'Dodátku"predo
odstúpi.od
alebo
Vprípade ak účastníkvypovie
v súvislosti so zriadením sluŽbY vo
služby zavázule sa zaplátii Podniku nákladY vzniknuté
nečinnost,ou zmarí zriadenie zmluvne dohodnutej
výŠke100 € (DPH sa
podnik oprávnený ktorúkolVek z konečných cien služieb
zpridanej lhodnoty je
zrtuun. strány sa dohod,li, že v prípade zmeny sadzby dane
v čase vzniku daňovej Povinnosti
(cene n., ďpHl uplatnisadzbú Jáň. ,'piiounej hodnoty aktúálnu
i podniku upraviť tak, že k základu dane
l

]

1

l

;;'

neuPlatňuje),

,

na ktoré boli získane, V PríPade
šá iáuáiújó spráóúvái oionno Úoáje výrueňe ňa ueery,
Údajov moŽno
Ó
oronitni, ,uniáÓ, vb. informácií PouŽÍvanÍosobných
zrfl.flý účeluspracovania osobných údajov si n. iuto ir.ňiiuýz.o.

'sii*oěuviŇlÉ o§ógŇÝórr

.

úĎalov: podnik

Prílohy

D Osvedčená kópia výpisu z obchodného registra
! Osvedčená plná moc
E Špecifikácia uverejnenia
Miesto:
Prešov
Miesto:
Dátum akceptácie návrhu
25,04.2019
Dátum:

podpis (a pečiatka) Účastníka (resp.
splnomocnenej osoby alebo štatutárneho

Meno pracovníka:

H:::,ffi

podpis a pečiatka Podniku/zástupcu Podniku

podpis a p.a'att

,

predajcu/zástupcu Podniku
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