Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služ~eb balík
s~užieb

Kód objednávky:
Kód
Kódúčastníka:
adresáta:
Kód tlačiva:

-

1-771067840087
1010630800
1010630803
841

T
uzavretá

V

zmysle zákona Č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách

(ďalej en „dodatok‘, „Dodatok k Zmluve o balíku alebo Dohoda‘) medzi:

PODNIK
Slovak Telekom, a.s‘ Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sa, vložka číslo 20811B, iČo: 35 763 469, DIČ: 2020273893, iČ pre DPH: SK2020273893
Kód predajcu:
Telesales VSE Rep_38678
Kód tlačiva: 841
Zastúpený:
Silvia Haburaj
(d‘alej len Podnik‘) a
ÚČASTNÍK PRÁVNICKÁ OSOBAIFYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ
Obchodné meno /
Obec Belža, Belža 80, 04458 Seňa
Sídlo podnikania:
Register, číslo zápisu
podnikatel‘a:
Kontaktný e-mail:
obecbelza@maiLt-com.sk
Kontaktné tel .č.:
0556962874
iČO:
00323951
lČpreDPH:
(d‘alej len “Účastník“)
ŠTATUTÁRNY ORGÁN I ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA I SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titul/Meno/Priezvisko: Obec Belža
Ulica:
I Súpisné číslo: j
Orientačné číslo:
Obec:
PSČ:
Telefón:
IČ.OP/Pasu: I
-

-

-

ADRESÁT

adresa zasielanÍa písomných listín
Titul/Meno/Priezvisko: Obec Belža
Adresa zasielania:
Belža 80, 04458 Seňa
Spósob fakturácie:
Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnen~ na internetovej stránke Podniku
Požadujem doručovanie EF PDF do e-mailu obecbelza@maiit-com.sk
Zúčtovacie obdobie: Mesačne od I .dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci
-

TABUĽKA Č. I
BALÍK I P AKCIA: TP ~ DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov
Číslo zmluvy:
9925015662
Názov služby: Verejná telefónna služba
Císlo zmluvy:
2028278482
Telefónne číslo: 0556962874
Typ pripojenia: Telefónna prípojka TPI
Program služby: Biznis linka M
Služby presmerovania s parametrom prenosu B čísla
Služby viacerých užívateľov
Zverejnenie v telef. zozname: Žiadam o zverejnenie
Zobrazenie čísla volajúceho užívatel‘a CLIP
Názov
Platnost‘ ceny
Balík Biznis linka M
Akciová cena platná počas 1.

Aktivácia

-

Kontaktná osoba: Obec Belža Telefón: 0556962874
Adresa doručenia: Belža 80, 04458 Seňa
Adresa umiestnenia: Belža 80, 04458 Belža

-

1)

-

30. mesiaca

Cena s DPH
19,99 EUR

Splatnost‘
mesačne/vopred

Ak je v Tabutke Č. I pra Službu k položka “Program služby“ uvedená informácia “Aktivácia“, dochádza na základe tohto Dodatku k zmene programu dane)
Služby, Učastníkovi je zvolený program Služby poskytovaný za cenu uvedená v Tabuľke Č. 1, doba viazanosti, ak je pra táto Službu dohodnutá, nie je týmto
Dodatkom dotknutá a plynie naďalej bez zmeny a Podnik účtuje cenu v závislosti od toho, v ktorom momente doby viazanosti sa Učastník nachádza.
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2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)

Predmetom tejto Dohody je aj závázok Podniku odovzdať Účastníkovi zariadenie podľa tejto Dohody a poskytnúť mu zfavu a závázok Účastníka zariadania
prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu podľa Dohody spůsobom a za podmianok dohodnutých v tejto Dohode a spiňať podmienky pre poskytnutie zravy. Zariadenie
může byť V tejto Dohode alabo v dokumantoch súvisiacich s touto Dohodou označené aj ako koncové zariadenie alebo mým označením zodpovedajúcim
povaha zariadenia. Prevzatie zariadenia Účastníkom a uhradenie kúpnej ceny potvrdzujú Podnik a Účastnikom podpisom tejto Dohody, ak nic je pra konkrétne
zariadenie v tejto Dohode alebo v dokumentoch súvisiacich s touto Dohodou uvedený iný moment odovzdenia zariadenia alabo uhradania kúpnej ceny
zariadania. Pri úhrade ceny zariadenia na splátky Účastník uhrádza akontáciu kuriérovi pri odovzdaní zariadenia, ak je výška akontácie za zariadenie viac ako
12 € alabo na základe vystavenej faktúry, ak je výška akontácie najviac 12 €‚ ak nic je v tejto Dohode pre konkrétne zariadenie uvedené inak. Ak sa má
konkrétne zariadenie v zmysle ustanoveni tejto Dohody alebo dokumentov súvisiacich a touto Dohodou upravujúcich jeho predaj doručiť, doručenie je vykonané
na adresu pra zasielania pisomných listín V pracovných dňoch medzi 7:00 až 19:00 hod., ak sa zmluvné strany nadohodnú v konkrétnom pripade inak. Ak důjde
k zániku tajto Dohody, rasp. Dohody v časti týkajúcej Služby, v súvislosti 5 ktorou Podnik predal Učastníkovi zariadania so zľavou, z důvodu nemožnosti
zriadania pripojenia k sieti, důjda zároveň aj k zániku Dohody v časti týkajúcej sa predaja zariadenia.
Na základe tohto dodatku dochádza k uzatvoreniu novej Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ak sa Služba má na základe tohto dodatku Účastníkovi zriadiť
v zmysle dohodnutého spĎsobu zriadania (ďalaj len „Zmluva“) alebo k uzavretiu osobitného Dodatku k Zmluva o poskytovaní verajných služieb, ak se Služba
nemá nazáklada tohto dodatku Učastníkovi zriadiť (ďalaj len „Dodatok‘). Podmienky Balíka sa na poskytovanie tejto jadnotlivej Služby vzmysla tejto zmluvy
nauplatnia,
Účastník má nárok na poskytovanie Služby V zmysle tohto dodatku vo zvolenom programe v zmysie tabufky Č. I za akciové ceny podľa tabufky č. 1 a to odo dňa
zriadenia Služby (ak sa Služba zriaďuje) alabo odo dňa uzavretia Dodatku (ak už účastník Službu využiva na základe axistujúcej Zmluvy) V zmysíe tohto
dodatku, až do upiynutia 30. masiaca odo tohto dňa. Po uplynutí 30. mesiaca bude Účastníkovi poskytovaný zvolený Program Služby za cenu bez viazanosti
podía platného Cennika. Daň, ktorý je rozhodujúci pra začatie poskytovania Služby je Rozhodným dňom.
ZÚČT0VACIE OBDOBIE: Trvanie zúčtovacieho obdobia je uvedené v tabuľke s názvom “Adresát - adresa zasialania písomných listin“. Prípadnú zmenu trvania
zúčtovaciaho obdobia Podnik oznámi Učastníkovi najmenej jeden mesiac voprad. Frekvancia fakturácia je jednomesačná.
Podnik a Účastník uzatvárajú vo vzťahu k Služba Verejná telefónna služba označanej v Tabufka č. I Dodatok, ktorým sa Zmiuva o poskytovaní varajných
služiab pra Službu Varejná telefónna služba a telafónnym číslom identifikovaným vtabufke č.1 (ďeiaj Ian „Zmluva‘) mani a upravuje vrozsahu a spůsobom
uvedeným v tomto Dodatku k Zmluve o balíku. Ostatné ustanovania Zmluvy, ktoré nic sú týmto Dodatkom k Zmíuva o balíku dotknuté zostávajú v platnosti bez
zmeny.
PODMIENKY AKCIE PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY TELEFONOVANIE
a)
Prechod na nižší program Služby Taiafonovania je spoplatnaný poplatkom 9,98 Eur a DPH. V prípada využitia ponuky na dočasné využivania vyššiaho
programu za cenu nižšieho
i) v akcii na 3 masiace má Účastník právo na prechod na nižší program služby jedenkrát bazplatne počas prvých 6 mesiacov Od začetla poskytovania
Služby
ii) v akcii na 12 mesiacov má Účastník právo na prachod na nižší program služby jedenkrát bazplatna počas prvých 12 masiacov od začatia poskytovania
Služby.
Pra určania nižšiaho Programu služby, je rozhodujúce poradie určené v nasledujúcom písmena tohto bodu. Zmana Programu služby v zmysla tohto písm.
nemá vplyv na plynutie doby viazanosti.
b)
Pra stanovenia vyššieho programu služby je určujúce nasledovné poradia, pričom písmeno a) označuje najnižší program a písmeno d) najvyšší program,
resp. v pripada programu Biznis Linka písmeno a) označuje najnižši program a písmeno g) nejvyšší program: a) Doma Happy S, b) Doma Happy M, c)
Doma Happy L a d) Doma Happy XL, a) Biznis Linka M, f) Biznis Linka L, g) Biznis Linka XL.
Účastník varajnaj telafónnej služby má právo zapísať sa do talefónnaho zoznamu Podniku (ak je vydávaný Podnikom) a informačnaj služby Podniku a na
sprístupnania svojich údajov poskytovataľom informačných služieb O talafůnnych číslach alebo telefónnych zoznemov, a to v rozsahu: talafónna číslo pridalané
Účastníkovi ne základe Zmluvy, adresa umiastnania koncového bodu varajnej telafónnej služby a mano, priazvisko v pripada fyzickaj osoby - napodnikatefe,
alabo obchodné mano v prípada fyzickaj osoby — podniketafe elabo právnickaj osoby, pričom tiato údaje tvoria tzv. základný rozsah údajov pra účely zverejnania
v zoznama účastnikov a informačnaj služba, Účastník, ktorý je fyzickou osobou podnikataľom alebo právnickou osobou je zároveň oprávnený požiadať spolu so
základným rozsahom údajov aj o zvarejnania katagória jednej vybranej akonomickaj činnosti Učastníka v zoznama a mnformaČnaj služba Podniku. V pripade
osobitnej dohody s Podnikom, můžu byť v zoznama a mnformačnej služba Podniku zvarejnené aj ďalšie údaje určené Učastníkom nad rámec tzv. základného
rozsahu podfe pradchádzajúcej vaty, ak sú raleventné na účely telefónnaho zoznamu. V pripade žiadosti o zverajnania údajov zároveň Učastník zároveň baria
ne vedomie a súhlasí 5 podmiankami zvarejnania uvedenými v Podmienkach spracúvania osobných, prevádzkových a lokahzačných údajov, upravujúcich
podmienky zvarajňovania údejov účastníkov v talafónnom zozname a informačných službách.
ZÁVAZOK VIAZANOSTI: Účastník se zavšzuja, že počas doby vlezenosti určanaj v Tabufka Č. I (ďalaj Ian „doba viazanosti“), ktorá se počíta od Rozhodného
dňa: (i) zotrvá v zmluvnom vzťehu s Podnikom vo vzfehu ku každej Služba poskytovanaj podľa tajto Zmluvy o balíku, teda nevykoná žiadny úkon, ktorý by viadol
k ukončaniu jednotlivaj Zmluvy a(ii) bude riadna a včas uhrádzať canu za poskytované Služby (d‘alej Ian „závázok vlezenosti“), pričom porušením závázku
vlezenosti je (i) výpovaď Zmiuvy Učastnikom, ek výpovedná lehota alabo má osobitne dohodnutá lehota uplynia počas dojadnenaj doby vlezenosti, (ii) žiadosť o
pranesenia talafónnaho čísla k mému podniku poskytujúcamu služby elektronických komunikácií, ek v důsledku tejto žiadosti dójde k ukončaniu Zmluvy O
poskytovaní Hlesovaj služby počas dojadnenej doby vlezenosti, (iii) nazepletenia ceny za poskytnuté Služby Učastnikom ani do 45 dni Po jej splatnosti, na
základe ktorého vznikne Podniku právo ne odstúpania od Zmluvy (ďalej Ian „porušania závázku vlezenosti“). V prípada prerušenia poskyíovania Síužieb
Podniku, počas ktorého Podnik naúčtuje Účastníkovi pravidelné popletky ze Služby, ne základe využitia práva Podniku prerušiť Účastníkovi poskytovania
Služieb vyplývejúcaho z prislušných právnych pradpisov alebo Všeobecných podmianok elebo ne žiedosť Učastníka v súlada so Všeobecnými podmiankemi, se
doba vlezenosti automaticky pradíži O obdobia zodpovadajúca skutoČnému trvaniu prarušenie poskytovenia Služiab Podniku, kedy doba viazanosti naplynia.
ZMLUVNÁ POKUTA (ZP):
a)
Podnik a Účastník se dohodli, že porušením závázku vlezenosti vznikne Podniku voči Účastníkovi právo na zapletania vyúČtovanaj zmluvnaj pokuty.
Zmluvná pokuta okrem sankčnej a pravančnaj funkcia pradstavuje aj peušaľzovanú náhradu škody spůsobenaj Podniku v důsledku porušania závázku
vlezenosti vzhľedom na banafity, ktoré Podnik poskytol Účastníkovi ne základe tejto Dohody. Benafitmi se rozumia súčat všatkých zliav zo štandardných
poplatkov za zriadania a poskytovenie Služby (vrátena Dopinkových siužieb) podľa Cenníke (rozhodujúce sú ceny bez vlezenosti), zľava z ceny zariadanie
podľa tabu0~y Č. 1, ktorá predstavuje rozdial madzi neakciovou a akciovou kúpnou cenou, ak bob Účastníkovi na základe tajto Dohody poskytnuté.
Benafity poskytnuté Učastníkovi na základe tajto Dohody tvoriaca základ pra výpočet zmluvnej pokuty sú uvedené v tabuľka č. 1 a v Časti „podmienky
akcie pra poskytovenia služby“, prípadne v Akciovom canníku. Zákledom pra výpočet zmluvnej pokuty v pripade porušenia závázku vlezenosti všetkých
Služieb v Balíku je súčet základu pra výpočet vo vzťahu k Balíku a základu pra výpočet vo vzfahu k všetkým zariedaniam, ktoré boli Učastníkovi ne
základe tejto Dohody poskytnuté a to vo výška uvadenaj v tabuRa Č. 1. Základom pra výpočet zmluvnaj pokuty v prípada porušania zmluvného záväzku
vlezenosti Ian vo vzťahu k niektorej zo Služiab v Balíku je súčat základu pra výpočet vo vzťehu k tejto jednotlivej Služba a tých zariadaní, ktoré boll
Účastníkovi poskytnuté výlučna vo vzťehu k tajto Služba a to vo výška uvedanej v tebufke Č. 1. Ak je predmatom tajto Dohody aj predaj zeriadenia
špaciflkovaného v TabuFka č. 2 tajto Dohody ne základe osobitných podmianok tejto Dohody a označením „PREDAJ ZARIADENIA“, v Základe pra výpočet
ZP nic je zohľadnená zfeve z kúpnaj ceny tekéhoto zariadania a jej vrátanie je upravené v semostatnaj časti tajto Dohody a označením „PREDAJ
ZARIADENIA“. Tento základ pra určania zmluvnaj pokuty jev Dohoda označený aj ako „Základ pra výpočet“.
b)
Vyúčtovaná suma zmluvnaj pokuty bude vypočítaná podfe nižšia uvadaného vzorce, ktorý vyjedruje danné klesenia Zo Základu pra výpočet počas plynutie
doby vlezenosti až do dňa ukončenie Zmluvy alabo prarušenie poskytovania Služiab v důsledku porušania závázku vlezenosti:
Vyúčtovaná suma zmluvnaj pokuty = Základ pra výpočet ZP — (celé dni uplynuté z doby vlezenosti/celkový počat dní doby vlezenosti * Základ pra výpočet
zmluvnaj pokuty)
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Citlivé

c)

II)
12)
13)

14)

15)

16)

Zmluvná pokuta je splatná v lehota uvedenej na faktúre, ktorou je Účastníkovi vyúčtovaná. Uhradenim zmluvnej pokuty zaniká dojednaný závšzok
viazanosti vo vzťahu k taj Službe alebo Službám, ku ktorým bole zmiuvná pokuta uhradená, preto Učastník zmluvnú pokutu za porušanie záväzku
vlezenosti zaplatí lbs jedenkrát. Podnik je oprávnený požadovať náhradu Škody spčsobenej porušením závázku viazanosti, pra prípad ktoraj hola
dojednaná a vyúčtovaná zmíuvná pokuta, en vo výške presahujůcej sumu vyúčtovanej zmíuvnej pokuty.
Spracúvanie osobných údajov: Podnik sa zavázuje spracúvať osobné údaje výíučne na účely, na ktoré boil získane. V prípade zmeny účelu spracovania
osobných údajov si na túto zmanu vyžiada osobitný súhlas. Vlec informácií o používaní osobných údajov možno nájsť na www.telekom.sk/osobne-udaja.
Zmluvné strany se dohodli, že v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkoľvek z konečných cien služieb Podniku upraviť tak,
že k základu dane (cena bez DPH) uplatní sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti Podniku.
Vo vztahu k Službám, pri ktorých je v Taburke č. I k položka „Názov služby“ uvedená „Aktivácia“ sa týmto dokumentom uzatvára Zmluva na dobu neurčitú.
Dodetok vrátane zmlúv v ňom obsiahnutých je možné meniť niektorým zo spósobov dohodnutých v tomto dodatku, Cenniku, Všeobecných podmienkach aíebo
Osobitných podmienkach. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami. Podnik a Učastník se dohodli na určení
dčvodov podstatnaj zmany zmluvných podmienok tak, že tieto dčvody sú obsahom časti Všeobecných podmianok pra poskytovanie verejných služiab Podniku,
upravujúcej Zmenu Zmluvy.
Prad vyhlásením tohto Dodatku mal Účastník možnosť oboznámiť sa s obsahom tohto Dodatku ako aj so Všeobecnými podmiankami pra poskytovanie
verajných siužiab (vtexta dokumentu aj ako „Všeobecné podmienky‘), Osobitnými podmienkami pra poskytovanie služiab Telavizie, Osobitnými podmiankami
pra poskytovanie síužiab Internetového prístupu alebo Osobitnými podmienkami pra poskytovanie Hlasových siužieb v závislosti Od toho, ktoré Služby sú na
základe tohto Dodatku k Zmíuve o balíku Učastníkovi poskytované, tvoriace prílohu Všeobecných podmienok, pripadne ďalšia Osobitné podmienky vydané
Podnikom a upravujúca podmienky pra poskytovania služieb poskytovaných na základe tohto Dodatku k Zmíuve o balíku (v texte dokumentu aj ako „Osobitné
podmienky) a Cenníkom pra poskytovanie síužiab Podniku, vrátane Akciového cannika (v texte dokumentu aj ako „Cenník‘) a Canníkom Podniku pra koncové
zariadenia (v texte dokumentu aj ako „Canník KZ‘) a Obchodnými podmienkami pra predaj a nájom koncových zariadeni (v texte dokumentu aj ako „Obchodné
podmienky KZ‘) v pripade, ak na základe tejtoZmíuvy bob Účastníkovi predané KZ, abebo poskytnuté do bezplatného užívania, alebo do nájmu, ktoré obsahujú
aktuáine informácie o cenách služiab Podniku a ďalších súvisiacich píneniech, a to na pradajných miastach Podniku a na internetovaj stránka www.telekom.sk
(alabo inaj stránka určenaj Podnikom). Účastník (I) se zavézuje dodržiavať a riadna a včas plniť svoje povinnosti v súlade so Zmluvou a uvedenými dokumentmi
a (ii) závázne si objednávm v tomto Dodatku k Zmíuva O balíku špeciškované Služby.
Pokiaí‘ je tento Dodatok k Zmluva o balíku uzatvorený medzi Podnikom a Účastnikom, ktorého je možné považovať za spotrabitaľa podľa zákona č. 102/2014
Z.z. o ochrana spotrebitaľa pri predaji tovaru alabo poskytovaní siužieb na základe zmluvy uzavrataj na diafku alebo zmíuvy uzavretaj mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho (ďalej len ZoOS‘) a pokiaľ bol tento Dodatok k Zmbuve o balíku uzatvoraný spósobom uvedeným v ZoOS, je Účastník oprávnaný
pisomne odstúpiť Od tohto Dodatku k Zmbuve o balíku v lehota 14 dni odo dňa (I) uzavretia tohto Dodatku k Zmbuve o balíku, ak je jej pradmetom výiučna
poskytovanie Služieb v rámci Balíka, (ii) prevzatia tovaru poskytnutého do uživania Účastníkovi, pokiaf spoločne a súčasna s uzavretim tohto Dodatku k Zmluve
o balíku uzatvorš Učastník zmiuvu o nájme KZ alabo zmluvu, ktorej pradmatom je predaj tovaru. Za súčasné uzatvorenie zmluvy o nájme KZ abebo zmluvy,
ktorej pradmetom je predaj tovaru, sa považuje, aj kaď sú ustanovania upravujúce nájom KZ alebo pradaj tovaru obsahom tohto Dodatku k Zmluve o balíku.
Odstúpením Od Dodatku k Zmíuva o balíku sa Dodatok k Zmíuva o balíku zrušuje eko cabok, vrátana jeho jednotlivých častí, ktorými sú Zmbuvy abebo Dodatky a
to Od počiatku, pričom Účastník je povinný na vlastné náklady, najnaskér V lehota 14 dní odo dňa zániku Dodatku k Zmbuve o balíku vrátiť Podniku akékoľvek
hnutarné ved, ktoré mu boll odovzdené v súvisbosti s pínenim tohto Dodatku k Zmluve O balíku. Podnik je povinný najneskór v lehota 14 dní odo dňa doručenia
odstúpenia Od Dodatku k Zmluva o baíiku vrátiť Učastníkovi všatky finančné ako aj vecné plnenia, ktoré Od neho obdržal v sŮvisbosti s pbnením tohto Dodatku k
Zmíuve o balíku, okrem poplatkov za Služby a za elektronický obsah, pri ktorých súhiasii Účastník a ich poskytovaním, rasp. poskytnutím prad uplynutím lehoty
podľa ZoOS na odstúpanie.
Účastník, ktorý je spotrebitelom, podpisom tohto Dodatku k Zmluve o balíku súhlasi so začetím poskytovania služby aj pred uplynutím lehoty na
odstúpenie -14 dní a to podpísom tohto Dodatku k Zmluve o balíku alebo zriadenim poslednej Služby, ak je niektorá zo Služíeb zriad‘ovaná, ak níe je
dohodnuté inak. Podnik má právo na úhradu sumy úmernej rozsahu poskytnutého plnenía do momentu odstúpenia. Týmto súhlasom nic je dotknuté
právo účastníka odstúpiť v lehota 14 dní v zmysle tohto bodu. Podnik zároveň a týmto Dodatkom k Zmluve o balíku odovzdal Učastníkovi aj
informáciu V zmysle ~ 3 ZoOS.

V Bratislava, dňa 29.05.2020

~

