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Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Kód objednávky: 1-315158939195
Kód účastníka: 1017309300
Kód adresáta: 10'17309303

Kód tlačiva: 405

uzavrettj,podl'azákonač,351/2011Z.z,oelektronickýchkomunikáciáchvznení neskoršíchpredpisov(d'alej len"Dodatok")

PoDNlK
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava, zapisaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel

Sa, vložka čislo 2081/B, tČo: gs 763 469, DlČ 2020273893, lČ pre DPH: sK2020273893
Kód predaicu: Telesales VSE Rep 42057 I Kód tlačiva: 405
ZastúpenÝ silvia Haburai
(d'alej len "PODNlK")a
pRÁvNlcKÁ osoeAJFyzlcKÁ osoBA - poDNlKATEE

(d'alej len "Učastn ík")

šrerurÁnNy oRGÁN / zÁKoNNÝ zÁsrupce / spLNoMocNENÁ osoBA

obchodné meno /

sídlo podnikania:
Obec Rokycany, Rokycany 45,08241 Bajerov

Register. číslo zápisu
podnikatel'a:
E-mail: obecrokycany@gmail.com Telefón: 091 1 531 396
lco 00327701 lC pre DPH: sK2020548145

Titu l/Meno/Priezvisko Miloš Jaš
Ulica lsúpisné číslo: orientačné číslo:
Obec: PSC:
Telefón C.OP / Pasu:

ÁADRESAT - adresa zasielania písomnÝch listín
Titu l/Meno/Priezvisko obec Rokvcanv
Adresa zasielania ROKYCANY 45, 08241 Baierov
Spósob fakturácie: Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na internetovej stránke Podniku

Požaduiem doručovanie EF PDF do e-mailu obecrokycany@qmail.com
CísIo SMS notifikácie:
zúčtovacie obdobie: Mesačne od 1.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

slM KARTA A KoNcovÉ zRRlRoenle
Mobi|nÝ Hlas SlM kaňa č. 894210218001 5365358 Mobilný Hlas Tel. č. 09,|1538255
lMEl Samsunq Galaxv J6+

TABULKA č. í
AKCIA: ANO akciová ponuka
Kontaktná osoba: Miloš Jaš Telefón: 091 1531396

Adresa doručenia: Rokycany 45,08241 Rokycany
S!užba: Mobitný Hlas DOBA VIAZANOSTI: 26 mesiacov
Program služby: ANO M
zvereinenie v telef. zoznamei Žiadam o zvereinenie
kontrola dát v roaminqu
Limit kontroly dát (cena s DPH v EUR): 60,00
Rozhodcovská doložka: Nie
univerzálna odkazová schránka
Názov platnosť cenv Cena s DPH Splatnosť
Súčet všetkých zliav zo štandardných
poplatkov za službv

120,00 EUR

Neakciová maloobchodná cena za
kzDátové zariadenie

199,00 EUR

Akciová kúpna cena za KZlDátové Kúpna cena
zariadenie

19,00 EUR jednorázovo
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Názov Platnost' Cena s DPH

Základ zmluvnej pokuty - počiatočná
suma, ktorá bude klesať

300,00 EUR"

Na položky označené " sa neuplatňuje DPH

podnik a účastnik uzayárajú tento Dodatok, ktoďm sa Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzatvorená vo váahu k t,Č/SlM karte s ČÍs|om uvedeným v záhlavi

tohto Dodatku (d,alej len ,,ZmIuva") meni a upravule v rozsahu a spósoborn uvedeným v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia ZmIuvY, ktoré nie sú týmto DÓdatkom

dotknuté. zostáVajú v platnosti bezzmeny.

1) PREDMET DODATKU:

a) ZáuázokPodniku aktivovaťa poskytovat,program Služieb uvedenýVtabu|'keč.1 tohto Dodatku, atoVoVá'ahu kSlM kaňeuvedenejVtabul'ke s názvom
,,SlM karta a koncové zariadenie", iesp_ x ine|Sttr,l karte, ktorá ju bude v budúcnosti nahrádzat'(ďalej len "SlM karta").

b) Závázok PodnikL! Vykonat,zmenu póVodného programu Služieb vo Vá'ahu k slM kartám Špecifikovaným v tabul'ke s názvom "SlM kaňa a koncove

zariadenie,,tohto DÓdatku na program Služieb uvejený v tabulke ě,,1 tohto Dodatku, a to k prvému dňu zúČtovacieho obdobia nasledujúceho po ÚČinnost

tohto Dodatku, ak nie je d'ale1 v tomto Dodatku uvedené inak.

c) Závázok účastnika (i) riacine a včas platit,cenu za aktiváciu a poskytovanie Služieb Podniku, uvedenú Pre PrisluŠný Program SIuŽieb zvolený Podla

tabul,ky č, 1 Uóastnikom v Cenniku pre poskytovanie služieb Podniku (d'alej len ,,Cenník") platnému ku dňu podpisu tohto Dodatku a (ii) dodrŽiavat'svole

povinnosti v súlade s hj,mto Dodatkom, Žmluvou, Cennikom, osobitnými podmienkami pre poskytovanie zvoleného programu SluŽieb (ďalej len ,,osobitne

podmienky,,), ak boli pre zvolený program Služieb vydané a Všeóbecnými podmienkami pre poskytovanie verejných sluŽieb (d'aIej len ,,VŠeobecné

podmienký,,), s ktor}imi sa mat Účastnlk možnost, obóznámit' pred podpisom tohto Dodatku na internetovej stránke Podniku Www,telekom,sk a|ebo na

predajných miestach Podniku,

d) Závázok Podniku poskytnút,Úóastníkovi zl,avu Vo výške 20% z ceny mesačného paušálneho poplatku programu SluŽleb ÁNo aktivovaného týmto

Dodatkom (d,ale,l V tomto bode |en ,,Zl,ava"). Zl,ava sa uplatňuje iba na pruú (zák|adnú) čast'mesaČného poplatku, priČom súČast'ou mesaČného poplatku

počas doby vtazanosti je aj druhá (doplnková) čast'mesačnéňo poplatku podl'a Prilohy A Cennika programov a sluŽieb v PríPade vYuŽitia PonukY Podniku

na zakúpenie MT, Zl,avu nL;e možné kombinovat,a súčasne využivat's inou zl'avou alebo akciovou ponukou Podniku, ak z Výslovných pokynov Podniku

nevyplýva niečo iné, Zl,avu Sa Podnik zavázuje poskytovať počas 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia úČinnosti tohto Dodatku, V pripade obmédzenia

posiytóvania Služieb Podniku účastnikovr saioskytovanie Žlavy preruši, pričom doba poskytovania ZI'avy podI'a predchádzajúcej Vety Sa nepredlŽuje a

uplynie dňom, akoby k obmedzeniu Služieb nedošlo.

e) ZávězokPodniku predat,účastníkovi koncové zariadenie (ďalej len "KZ") za akciovú kúpnu cenu špeciÍikovanú V_tabul'ke 9 1 11oro 
sa,zavázuje ÚČastnik

pri podpise tohto Dodatku uhradit', pričom prevzatie KZ Úóastníkom a uhradenie akciovej kúpnej ceny za Kz potvrdzuje UČastník a Podnik svojim

podpisom na tomto Dodatku, pokial,nie je ďaiej uvedené inak, Rozdiel medzi neakciovou maloobchodnou cenou KZ podl'a Cennika neakciových telefónov

aktuá|neho V deň uzavretia te,ito Zmluvy uo uýšk" špeciílkovanej v tabul'ke č, 1 a akciovou kúpnou cenou KZ podl'a predchádzajúcej Vety, predstavuje

zl,avu poskytnutú Podnikom Účastníkovi z dóvodu doby viazanosti dohodnutej V zmysle tohto Dodatku,

2) ELEKTR9N;CKA FAKTúRA: účastník podpisom tohto Dodatku potvrdzuje/ude|'uje súhlas na poskytovanie faktúry v elektronickej fo:mg],a zároveň súhlas s

poskytovanim EF sprístupnením na internetovej stránke Podniku poot'a platnýcn Všeobecných podmienok a cenníka, Zároveň bude UČastnikovi bezplatne

poskýtovaná s|užba podróbný výpis v elektronickej íorme na internetovej strá;ke podniku, Ak Účastník využil možnost'zasielania rovnoPisu EF na e-mail, EF

bude zároveň doručovaná at o piitor,a e-mailovej správy vo formáte PDF na e-mailovú adresu určenú Účastníkom pre zasielanie EF Podl'a tohto Dodatku a jej

otvorenie nebude chránené heilom proti neoprávnenému prístupu k údajom. Účastnik podpisom tohto Dodatku powrdzuje, Že si je vedomý zodpovednosti za

ochranu údajov na EF zasielanej na nim uróenú e-mailovú adresu pred pdstupom tretich osób, Podnik nezodpovedá za ŠkodY sPÓsobené ÚČastníkovi PristuPom

neoprávnených osób k údajom na EF vo formáte PDF, odpis EF V listinne,| forme je spoplatnený v zmysle Cennika,

3) ZúčToVAclE oBDoBlE: Trvanie zúčtovacieho obdobia je uvedené v tabul'ke s názvom "Adresát - adresa zasielania písomných listín", PríPadnú zmenu trvania

zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred, Frekvencia fakturácie je jednomesaČná,

4\ ÁvpZoK V;AZANoSTl: účastník sa zavázuje, že po dobu viazanosti, ktorej dižka je špecifikovaná v tabul'ke č, 1 a plynie odo dňa uzavretia tohto Dodatku

(d,alej len ,,doba Viazanosti"), (i) bude Vo vá,aňu k sitt,t xarte Využivat'SIužby Éodniku podl'a Dodatku, teda nevykoná Žiadny Úkon, ktonj' by viedol k ukonČeniu

využívania Služby Podniku pěd uplynutím doby viazanosti, a (ii) bude riadne a včas uhrádzat' cenu za poskytované SluŽby (ďalej len ,,závázok viazanosti"),

Porušením záv ázku viazanosti preto je:

a) ukončenie využívania Služieb Podniku pred uplynutim doby viazanosti v dósledku ukončenia Zmluvy pred uPlYnutim dobY viazanosti,

b) ukonóenie VyužíVania Služieb Podniku pred uplynutím doby viazanosti v dósledku prenosu telefónneho Čisla uvedeného V ZmIuve k inému podniku

poskytujúcemu služby elektronických komunikácií pred Uplynutim doby ViazanoSti;

c) nezaplatenie ceny za poskytnuté Služby účastnikom počas doby Viazanosti do 45 dni po splatnosti, v dósledku ktorého dÓlde k preruŠeniu poskytovania

Služieb podl'a Všeobecných podmienok;

(ďalej len "porušenie závázku viazanosti"),

5) ZMLUVNÁ poKUTA: V dósledku porušenia záuázku viazanosti účastníkom, vznikne Podniku voči Účastníkovi nárok na zaPlatenie zmluvnej PokutY_ Zmluvná

pokuta, okrem sankčnej a prevenčnej funkcie, predstavuje aj paušalizovanú náhradu škody SpóSobenej Podniku poruŠením závázk] vlazanosti UČastníkom,

Paušalizovaná náhrada škódy pod|,a predchádzajúcej váy pozostáva z celkovej sumy zl'avy (i) zo Štandardných poplatkov za SluŽby (Vrátane doplnkových

služieb) podlF Cennika a/aIe'bo (ii) z neakciovej maloobóhodne1 ceny KZ pod|á Cennika neakciových telefónov aktuá|neho u d9Ť .|a"ul"!]" tohto Dodatku

poskytnuiej účastníkovi na základe tohto Dodatku, ako benefitu za pievzatie závázk} viazanosti, Celková suma zl'avy, poskytnutej UČastníkovi za prevzatie

závázku viazanosti na základe tohto Dodatku, je uvedená v tabul'ke č. 1 (d'ale] len ,,Základ pre VýpoČet zmluvne,i pokuty"), VyúČtovaná suma zmluvnej pokuty

bude vypočítaná ku dňu porušenia závázku viazanosti podl'a nižšie uvedeného Vzorca, ktory Vyjadruje denné klesanie Základu zmluvnej pokuty poČas p|ynutia

doby Viazanosti až do dňa porušenia závezku viazanosti podl'a tejto Zmluvy:

Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty = (Základ zmluvnej pokuty/celkový počet dní doby viazanosti) x počet dní zostávajúcich do konca dobY Viazanosti

Zm|uvnápokutalesplatnáVlehoteuvedenej nafaktúre,ktoroujeÚcastníkovi vyúčtovaná,Uhradenimzmluvnej pokutyzanikázávázokviazanosti lJhradením

zm|uvnej pokuty ňieje dotknutý nárok Podniku na náhradu škody presahujúce1 výŠku uhradenej zm|uvnej pokuty.

6) NÁVRH NA UZAVRET;E RoZHoDcoVSKEJ ZMLUW: podnik neodvo|atel'ne navrhuje Účastníkovi, ktoný nie je spotrebitel'om, uzavretie rozhodcovskej zmluvY

vo forme rozhodcovskej doložky v nasledovnom znení (ďalej ,,RZ"): ,,Podnik a Úóastník sa dohodli, že všetky spory, ktoré Vznikli alebo Vzniknú V súvislosti s

Platobnými službami poonixu, bldú rozhodované pred Siálym rozhodcovským súdom Slovenskej bankovej asociácie (d'alej,,RS")jedným rozhodcom, a to podl'a

štatútu a Rokovacieho poriadru RS, Rozhodnutie RS budé pre Podnik a Úóastníka závázné. Účastník má právo odstúpit'od tejto RZ, a to písomne do 30 dni

odo dňa je1 uzatvoreniá, účastnik berie na Vedomie, že nie je povinný prijat' predložený náVrh na uzavretie RZ a ak tento náVrh neprijme, spory medzi

Úe""t"ix".i a podnikom vyplývajúce z poskytov€nia p|atobnýc'h 
=lužieb'Podňiko. budú riešit' všeobecné súdy podl'a osobitných PrávnYch PredPisov, Prijatím

návrhu na uzavretie nz nie 1á a'otrnute právo účastníka a|e'bo Podniku predložit' spor týkajúci sa Platobných sluŽieb Podniku na rozhodnutie VŠeobecnému

súdu. Toto právo však zaniká ak Podnik alebo účastník už podal ža|obu na RS, pretože po zaóatí rozhodcovského konania nemoŽno V tej istej Veci konat'a

rozhodovat' na všeobecnom súde,

účastník uvedený návrh Podniku na uzavretie rozhodcovSkej zmluvy vo forme rozhodcovskej doIoŽky neprijíma,
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7\ PRECHoDNE USTANoVEN|E: Tento Dodatok tvorí neodde|ite|'nú súčast'Zmluvy, Ku dňu účinnosti tohto Dodatku sa V plnom rozsahu ruši platnost'a úěinnost'
doterazplatnéhododatkukZmlUVeuzavretéhomedzi strananli, azároveázanikáprávoÚčastnikanaakékol'Vekdoterazposkytovanézl'avyspojenésprevzatim
skoršieho závázku viazanosti Vo Va'ahu k SlM karte špecifikovanej v tabul'ke s názvom "SlM karta a koncové Zariadenie" tohto Dodatku, Pokial' sa Podnik a
Účastnik nedohodnú inak, po uplynuti doby viazanosti, na ktorú bol tento Dodatok dojednaný, bude Podnik na základe ZmIuvy uzatvorenej na dobu neurčitú
poskytovat' Účastníkcvi Služby V súlade s dojednaním uvedeným V tomto Dodatku alebo V ZmlUVe, a to bez viazanosti, za štandardnú cenu podl'a aktuá|neho
Cennika,

8) PLÁTNOSŤ, UČlNNoSŤ DoDATKU A MoŽNoSŤ ZMENY ZMLUVY: Tento Dodatok nadobúda platnost' a účinnost' dňom jeho podpisu oboma zmluvnými
stranama Doba viazanosti uvedená v Tabul'ke č.1 tohto Dodatku sa v prípade prerušenia poskytovania Služieb Podniku na základe žiadosti Učastnika alebo na
základe využitia práva Podniku prerušit'alebo obmedzit'Účastníkovi poskytovanie Služieb vyplývajúceho z príslušných právnych predpisov aIebo Všeobecných
podmienok automaticky predlži o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu prerušenia poskytovania Služieb Podniku (počítané v dňoch), kedy doba
Viazanosti neplynie Zmluvu ]e možné menit'niektoným zo spósobov uvedených V Zmluve, Všeobecných podmienkach a|ebo Cenníku. Zmena programu služieb
uvedeného v tabulke č, 1 tohto Dodatku je možná |en so súh|asom Podniku, Podnik a Učastník sa dohodli na určení dóvodov podstatne.i zmeny zmluvných
podmienok tak že tieto dóvody sú obsahom ěasti Všeobecných podmienok, upravujúcej zmenu Zmluvy,

9) SPRACUVAN|E OSOBNÝCH ÚoeLov:
spracovania osobných údalov si na
WWW telekom sUosobne-udaje,

V Žiline, dňa 28.05,2019

Podnik sa zavázuje spracúvat' osobné údaje výlučne na úče|y, na ktoré boli získane, V prípade zmeny úóelu
túio zmenu vyžiada osobitný súhlas. Viac informácií o používani osobných údajov možno nájst' na

dňa

Firma / meno priezÝisko zákazníka
Obec Rokycany

Sbwk Telekom. a.s. v zastúpení' .' Silvia Habura1

Kód objednávky: 1-315158939195
V0,1 6.0 1 6-201 90424-1 1 .54:10

Strana: 3/3

Citlivé

i

i


