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Dodatok k Zmluve o poskytovaní vereiných služieb - balĺk
sluŽieb

Kód objednávky:
Kód účastníka:
Kód adresáta:
Kód tlačiva:

í -794805917657

1010552000

ĺ0í0552004
841
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o
o
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uzavretá V zmysle zákona č. 351l2o11
neskoršĺch predpisov

z.z' o elektronických komunikáciách aprĺslušných ustanovenĺ zákona č.513/'1991 Zb. obchodného zákonnĺka vznenĺ

(ďalej len ,,Dodatok", ,,Dodatok k Zmluve o balĺku" alebo,,Dohoda")

l

medzi:

PODNIK
SIovak Telekom, a,s, Bajkalská 28,817 62 Bratislava, zapísaný: obchodný register okresného súdu Bratislava l' oddiel
Sa, vložka číslo2081/8, lČo: 35 763 469, DlČ:2020273893, lČpre DPH: SK2020273893
Kód tlačiva: 841
Telesales VSE Rep-565í 367
Kód predaicu

Silvia Haburai

ZastÚoenÝ:
(d'alejlen "Podni

a

ÚČnsľľĺx_ PRAVNtcxÁ osogľFYzlcKÁ osoBA - PoDNIKATEĽ

obchodné meno

obec Králbva Lehota, Král'ova Lehota 39' 03233 Králbva Lehota

/

Sídlo podnikania:
Register, čĺslozápisu
podnikatel'a:

obec. klehota@maq-net.s k
003í 5338

Kontaktný e-mail

rco;

Kontaktné tel.č.:
lC pre DPH

0445222801

(d'alej len "Účastn ĺk'')

ŠľnruľÁnNYoRGÁN l zÁxotĺruÝ zAsTUPcA / sPLNoMocNENÁ osoBA
Vladimír Kaprĺni

Titul/Meno/Priezviskol
Ulica:
Obec:
Telefón:

orientačné číslo

Súpisné číslo;
C.OP

0445222801

/

PSC

Pasu:

- adľesa zasielania
h listín
l/Meno/Priezvisko obec Král'ova Lehota
Král'ova Lehota 39.03233 Kráľova Lehota
Adresa zasielania:
Papierová faktúra zasielaná poštou.
Spôsob fakturácie:
ZÚčtovacie obdobie:
Mesačne od 1.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiacl

ADRESÁT
Titu

r

TABUĽKA č. í Mesačné
BALIK íP - AKCIA: TP DoBA VlAzANosTI:
Císlo zm!uvy:

Aktivácia

24 mesiacov

Kontaktná osoba: Vladimĺr Kaprĺni TelefÓn: 0445222801
Adresa doručenia: Králbva Lehota 39' 03233 Králbva Lehota

9929771718

Názov služby: Verďná telefónna služba
Čĺs!ozmluvy:
2030527993
Te lefó n ne čis|o : 0 4452227 7 2
Typ pripojenia: Telefónna prĺpojka - TP1

Adresa umiestnenia; Kráľova Lehota 39' 03233 Král'ova Lehota

Program sluŽby: Biznis linka M
Zvereinenie v telef' zozname: Žiadam o zverejnenie

Prlpoienie Fix GSM
Názov

Cena s DPľl

Platnosť ceny

Balík Biznis linka M
Základ pre doúčtovanie ceny -

19'99EUR
180,00 EUR

Akciová cena platná počas 1. - 30. mesiaca
Balĺk Doúčtovanieceny za porušenie záväzku
viazanosti

Splatnost'
mesačne/vopred
jednorazovo

PREDMET DODATKU

1) AkjevTabuľkeč.1preSlužbukpoložke"Programslužby"uvedenáinformácia''Aklivácia",dochádzanazákladetohtoDodatkukzrĺadeniu
dohodnutom programe a Účastnĺkovi je zvolený program SluŽby poskytovaný za cenu uvedenú v Tabuľke ó.

1

danej SluŽbyv

' Doba Viazanosti, ak je pre túto Službu V zmluve

o balíku uŽ dohodnutá, nie je týmto Dodatkom dotknutá a plynie nad'alej bsz zmeny a Podnik účtujecenu V záVislosti od toho, V ktorom momente doby
Viazanosti sa Účastnĺk nachádza'

Kód objednávky: 1_7948059'1 7657
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ZMLUVNÝ DoKUMENT JE PoTREBNE PoDPĺSAŤ NA PoSLEDNEJ STRANE

K

2)

Predmetom tohto Dodatku k Zmluve o balíku je zahrnutie d'alŠej elektronickej komunikačnej sluŽby do Balĺka a zmena podmisnok poskytovania služieb V Baliku
za podmienok dohodnutých v tomto Dodatku k Zmluve o baliku' obsahom Ballka je Učastnikom vybraná kombinácia jednej, dvoch alebo troch sluŽieb' ktonými
sú Hlasové sluŽby, Služby Televĺzie a SluŽby lnternetoveho pristupu. Tento Dodatok k Zmluve o balíku sa považuje za zmluvu o poskylovanĺ Vereiných sluŽieb
vo vzťahu k tým SluŽbám, ktoré ešte neboli pred uzavretim tohto Dodatku k zmluve o balĺku zriadené (ďalej len ,,zmluva") a Dodatky k zmluvám Vo vzťahu k tým
S|uŽbám v Balíku, ktoré uŽ boli zriadené (d'alej len ,,Dodatok")' JednotliVé Zmluvy k SluŽbám V Balíku sú pďas trvania Zmluvy o balíku vzájomne závislé, a teda
zánik .|ednej zo Zmlúv spÔsobuje zánik ostatných ZmlÚV obsiahnulých V Dodatku k zmluve o balíku, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. zahrnutĺe ďalšej
sluŽby, zmena podmienok existujúcej SluŽby a/alebo Balíka alebo zrušenie ktorejkofuek zo sluŽieb v Balĺku počas trvania tejto zmluvy o balĺku, podlieha
dohode zmluvných strán.
Na základe tohto dodatku dochádza k uzalvoreniu novej Zmluvy o poskytovanĺ verejných sluŽieb, ak sa sluŽba má nazáklade tohto dodatku Úč?stnĺkovi zriadiť
vzmysle dohodnutého spÔsobu zriadenia (d'alej len 'zmluva") alebo kuzavretiu osobitného Dodatku kzmĺuve oposkytovaní ver€jných sluŽi€b' ak sa sluŽba
nemá nazáklade tohto dodalku Účastníkovi zriadiť (d'alej len '.Dodatok"). Podmienky Balĺka sa na poskytovanie tejto jednotlivej SluŽby vzmysle teito zmluvy

3)

neuplatnia.

sPoLočNÉUsTANovENlA

1)

2|

K PosKYTovANlU SLUŽEB V RÁMcl BALĺKA
Podnik poskytuje Účastníkovi služby zahrnuté v Balĺku vo zvolgnom programe v zmysle Tabuľky č, 1 a za akcioví ceny aŽ od Rozhodného dňa a to aŽ do
uplynutia 30. mesiaca od Rozhodného dňa. Po uplynuĺĺ30' mesiaca bude Účr'astnĺkovi poskytovaný Balĺk za c€nu b€z viazanosti pĺatnÚ pr€ tento Balik podľa
platného Cenníka. Podnik poskytuje ÚčaslnĺkoviSluŽby v Balĺku za akciovú cenu V zmysle tejto zmluvy za predpokladu súčasnéhovyužlvania SluŽieb na
rovnakej adrese umiestnenia a za predpokladu plnenia podmienok podľa tejto zmluVy počas celej doby Viazanosti.
zÚČToVAclE oBDoBlE: Trvanĺe zÚltovacieho obdobia je uvedené v tabuľke s názvom ''Adresát - adresa zasĺelania pĺsomných listĺn". Pľĺpadnúzmenu trvania
zúčtovaciehoobdobia Podnik oznámĺ Účastnikovi najmenej jeden mesiac vopred. Frekvencĺa Íaklurácie je jodnomesačná,

ZMENA sLuŽBY V BALĺKu
služba Telefonovanie
Podnik a Účastník uzawárajú Vo Vzťahu k tejto SluŽbe Dodatok, ktoým sa Zmluva o poskytovaní verejných sluŽieb pre službu s telefónnym čĺslomidentĺfikovaným V
ktoréniesút'ýmto
tabul'keč. 1(d'ale,i len'zmluva")meni aupravujevrozsahuaspÔsobomuvedenýmvtomtoDodatkukZmluveobalĺku.ostatnéustanoveniazmluvy,
Dodatkom k Zmluve o balĺku dotknuté zostávajú V platnosti bez zmeny.

1|

PoDMlENKYAKclE PRE PosKYToVANlE sLUŽBY TELEFoNoVANlE

a)

Prechod na niŽšíprogram SluŽby Telefonovanie je spoplaĺnený poplatkom g,98 Eur s DPH. V prĺpad€ VyuŽitia ponuky na dočasné vyuŽĺvanie vyššieho
programu za cenu nižšieho
i) V akcii na 3 mesiace má ÚčastnÍk právo na prechod na nĺŽšíprogram služby jedenkrát bezplatne počas prvých 6 mesiacov od zač,alia poskytovania
SluŽby
ĺi) V akcii na 12 mesiacov má Účastník právo na pĺechod na nižšiprogram služby jedenkrát bezplatne

pofus

prrných '15 mesiacov

odzačÄlia poskytovania

SluŽby'

Pre určenie niŽšieho Programu sluŽby, je rozhodujúce poradie určené v nasledujúcom písmene tohto bodu. zmena Programu sluŽby V zmysl€

b)

Pre stanovenie vyššieho programu služby je uŕčujúcenasĺedovné poradie, pričom pĺsmeno a) označuje najnižšíprogram a pismeno d) najvyššĺprogram,
resp. v prípade programu Biznis Linka pĺsmeno e) oznaiuje najnižšĺprogram a plsmeno g) najvyššíprogram: a) Doma Happy S' b) Doma Happy M' c)
Doma Happy L a d) Doma Happy XL, e) Biznis Linka N4, f) Biznis Linka L, g) Biznis Linka XL,

Pripojenie Fix GSM
Účastník a Podnik sa dohodli na zmene spôsobu poskytovania verejnej telefónnej sluŽby' a to tak Že od dňa uvedeného v Tabuľke

zmeny'') bude Podnik Účastnikovi poskytovať verejnú telefónnu službu V pevnom mieste pripojenia prostľedníctvom slM karty s

2)

4)

Učastníkberie na vedomie a súhlasĺ,že:
od okamihu zmeny mu bude verejná telefónna sluŽba v pevnom mieste pripoienia poskytovaná len prostrednictvom SlM karý, a to za podmienok a V
sÚlade so zmluvou o poskytovanĺ verejných služieb v zneni jej neskoľŠlchDodatkov, ako aj so VŠeobecnými podmienkami na poskytovanie Verejnej

a)

6)

telefónnej sluŽby v pevnom mieste pripojenia a cennika na poskytovanie Verejnej telefÓnnej sluŽby v pevnom mieste pripojenia'
od okamihu zmeny je vŽdy v prípade miestnych voIanĺ potrebné zadať predvoľbu prĺslušnejprimárnei oblasti'

od okamihu zmeny mu z dôVodu technickej neuskutoÓnrteľnosti nebudú poskytované nasledovné doplnkové sluŽby: SMS na pevnej lĺnke' sluŽby
označenév Cenníku na poskytovanie verejnej telefónnej sluŽby v pevnom mieste pripojenia _ časťD ako OFFA' coNFs' FDc' AA, scA Uc' scR Uc'
scF Uc, ocs Uc' ocBEX Uc, Acs' AoT D, coLR' llFc' cFU P,scA' scR' ocs' ocBEX, LH, skrátené čĺslo'Hl.

Účastnĺk sa zaväzuje:

a)

uskutočniť akékofuek úkony súVisiace so zmenou spôsobu poskytovania verejnej telefónnej sluŽby a poskytnúť Podniku akúkorvek súčlnnosťpotrebnú pre
ďalšie poskylovanie Ver€jnei tslgÍÓnnei sluŽby v pevnom mieste pripojenia prostrednĺctvom slM kaÍty, a to najmä, nio vŠakvýlučne, úkony a súčinnosť
súVisiace s ĺnštaláciou prĺslušnéhotelekomunikačného koncového zaÍiadenia dodaného Podniku V súVislosti so zmenou spÔsobu poskytovania vereinoj
telefÓnnej sluŽby a dodržiavaním inšhukciĺ Podniku nevyhnutných pÍo riadne poskytovanie verejnej telefónnej služby V pevnom mieste pripoi€nla,
b) za účelomďalšĺeho riadneho poskytovania verejnej teleÍÓnnej sluŽby uskutočniť úkony a poskytnúť súčinnosťpodľa bodu iii pĺsmena a) tohto Dodatku k
zmluve o poskytovanĺ verejných sluŽieb najneskôr do okamihu zmeny,
od okamihu zmeny vyuŽĺvaťverejnú telefónnu sluŽbu Výlučne V adrese umĺestnenia koncového bodu určenei ýmto Dodatkom k Zmluve o poskytovani
Verejných sluŽieb Podnĺku od okamihu zmeny nenesie zodpovednosť:

a)
b)

5)

za Vadné poskytovanie verejnej teleÍónnej sluŽby'

za škodu, ktorá Účastníkovi Vznikne'
V prípade ak Účastnĺk neuskutočníúkony a neposkytne Podnik súčinnosťpotÍebnú pre ďalšĺs poskytovanie verejnej telefónnej sluŽby V pevnom mieste
pripojenia prostrednĺctvom SlM karty' najmä nie VŠakVýlučne, úkony a súčinnosťuvedené v bode 3 pĺsmeno a) a b) tohto Dodatku k Zmluve o
poskytovanĺ verejných služieb, casti Pripoienie FiX GSM
Účastnĺk vyhlasuje, že sa oboznámil s obsaholn tohto Dodatku k Zmluve o poskytovaní vorejných sluŽĺeb, ako aj so Všeobecnými podmienkami na
poskytovanie verejnej telefónnej služby V pevnom mioste pripojenia a Cenníkom na poskytovanie verejnei telofónnej sluŽby v pevnom mioste pripojenia a jsho
podpisom potvĺdzuje ich prevzatie.
Tento Dodatok k Zmluve o poskytovanĺ Verejllých slUžieb tvori neoddeliteľnĹl súčast'zmluvy o poskytovanĺ verejných služieb' nadobúda plalnosť dňom jeho
podpísania zmluvnými stranami a uzalvára sa na dobu neuľČitti.

ávĺrzox vnzĺľĺosrl

Kód objednáVky: 1-7948059'ĺ7657
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b)
c)
3)

tohto pĺsm.
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Citlivé

Uóastnĺk sa zaväzu]e, Že počas doby viazanosti určenej V Tabuľko č. 1 (d'alej len ,'doba viazanosti"), ktorá sa počĺta od Rozhodneho dňa: (i) zotrvá V zmluvnom Vzt'ahu
s Podnĺkom Vo Vzťahu ku každej sluŽb€ poskytovanej podľa tejto zmluvy o balíku, teda nevykoná žiadny úkon, ktoý by viedol k ukončeniu jednotlive'j Zmluvy (ďalej len
,,záväzok Viazanosti"), pričom porušenĺm záväzku Viazanosti je výpoved'zmluvy Učastnĺkom,ak výpovedná lehota alebo iná osobitne dohodnutá lehota uplynie počas
dojednanej doby viazanosti, (ii) Žiadosť o prenesenie telefónneho čĺslak inému podniku poskytuiúcemu sluŽby elektronických komunikáciĺ, ak v dôsledku tejto Žiadosti
dôide k ukončeniu zmluvy o poskylovanĺ Hlasovej sluŽby polas dojednanej doby Viazanosti, (dalej len ,,porušenie záväzku viazanosti"). V pripade.prerušenia
poikytovania sluŽieb Podáiku, počáS ktorého Rodnit neúótule Účastňixovi prävideĺnépoplatky za SlúŽby, na základe VyuŽitia pľáVa Podniku prerušiť Účastníkovi
poskýtovanie sluŽieb vyplýVajÚceho z príslušných. právnycň predpisov alebo Všeobecných podmienok alebo na žiadosť Účastníka v súlade so Všeobecnými
podmienkami, sa doba viazanosti automaticky predĺŽi o obdobie zodpovedajúce skutočnemu trvaniu prerušenia poskytovania sluŽieb Podniku' kedy doba Viazanosti
neplynie.

DoÚčTovANĺE cENY

1)

2)

3)

Podnik a Účastnĺk sa dohodli' Že porušením záväzkuviazanosti vznikne Podniku voči Účastnĺkovi práVo na doúčtovanieceny' Doúótovanie ceny predstavuje
pauŠalizovanúnáhradu škody spÔsobenej Podniku V dÔsledku porušenia záväzkl viazanosti Vzhl'adom na benefity, ktore Podnik poskytol Ucastnĺkovi na
základs tejto Dohody. Benefitmi sa rozumie súčetVšetkých zliav zo šlandardných poplatkov zazriadenie a poskytovanie SluŽby (vrátane Doplnkouých sluŽieb)
podľa cennĺka (rozhodujúc€ sú ceny bez Viazanosti), zľava z ceny zariadenia podľa tabuľky č. 1, ktorá predstavuje rozdiel medzi neakciovou a akciovou kúpnou
c€nou, ak bolo Účastnĺkovi na základe tejto Dohody poskytnuté. Benefity poskytnuté Učastnĺkovina základe tejto Dohody tvoriace základ pre doúčtovanleceny
sú uvedená v tabul'ke č. í a v časti ,'podmienky akcie pre poskytovanie sluŽby", prĺpadne V Akciovom cennĺku. Základom pre doúčtovanie ceny v prĺpade
porušenia záväzkuviazanosti Všetkých Služieb v Baliku je súčetzákladu pre doúčtovanieceny vo vzťahu k Balĺku a základu pre doúčtovanieceny vo vzťahu k
Všetkým zariadeniam, ktoré boli Účastnĺkovi na základe tejto Dohody poskytnuté a to vo výŠkeuvedenej V tabulke č. í. základom pre doúčtovanieceny v
prípade porušenia zmluvného záväzkl viazanosti len vo vzťahu k niektorei zo SluŽieb V Balĺku je súčetzákladu pre doúčtovanie ceny Vo Vzťahu k tejto
jednotlivej SluŽbe a tých zariadenĺ, ktore boli Úóastníkovi poskytnuté výlučne vo vzťahu k tejto službe a to vo výške uvedenej v tabuľke č. 1. Ak je predmetom
tejto Dohody aj predaj zariadenia špeciÍikovanéhov Tabuke č' 2 tejto Dohody na základe osobitných podmĺenok tejto Dohody s označenĺm,'PREDAJ
ZARIADENIA', V základe pre doúčtovanieceny nie je zohľadnená zľava z kúpnej ceny takehoto zariadenia a jej vrátenie je upravene V samostatnej iasti tejto
Tento základ pre určenie doúčtovanie ceny.|e v Dohode označený aj ako ''základ pre výpočet".
Dohody s označenĺm
"PREDAJ ZARIADENIA".
Fakturovaná suma pre doúčtovanieceny bude vypoóĺtaná podľa nižšieuvedeného vzorca, ktoý vyjadruje denné klesanie zo základu pre \^ýpočet počas plynutia
doby Viazanosti aŽ do dňa ukončenia Zmluvy alebo prerušenia poskylovania sluŽieb V dôsledku porušenia zmluvného záväzku Viazanosti:
Fakturovaná suma pre doúÓtovanie ceny = Zák|ad pre doúÓtovanĺe ceny _ (celé dni uplynuté z doby Viazanosti/celko\^ý počet dní doby Viazanosti základ pre
doúčtovanie ceny)
Doúčtovanieceny je splatné V lehote uvedenej na faktúre, ktorou je Účrastníkovi loto doúčtovaniefakturované. Doúčtovanĺmceny zaniká dojednaný záväzok
Viazanosti vo vzťánu k tej sIužbe alebo Službám, ku ktoným bolo doúčtovanieceny uhradené, preto Účastnĺk doÚčtovanie ceny za poruŠeniezáväzku Viazanosti
zaplatĺ iba jedenkrát. Podnik je oprávnený poŽadovať náhradu škody spôsobenej porušenĺm záväzku viazanosti, pre prĺpad ktorej bolo dojednané a
vyfakturované doúčtovanie ceny, len vo výške presahujúcej sumu Vyfakturovanei doúčtovanej ceny.

zÁveneČruÉusTANovENlA

1)

2)
3)
4')

5)

b)

sPRAcÚVANlE osoBNÝcH UDAJoV: Podnik sa zaväzuje spÍacúVaťosobné údaje rnýlučne na úĎely, na ktoré boli zĺskané.V prĺpade zmeny účelu
na tÚto zmenu vyžiada osobitný súhlas. Viac informácií o použĺvaníosobných údajov moŽno nájsť na

spracovania osobných údajov si
www.telekom.sldosobne-udaje.

zmluvne strany sa dohodli, že v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik opráVnený ktorÚkolvek z konečných cien sluŽieb Podniku upraviť tak'
Že k základu dane (cene bez DPH) uplatnĺ sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuá|nu v čase vzniku daňovei povinnosti Podniku.
Vo Vzťahu k SluŽbám, pri ktorých je v Tabuľke č. 1 k položke ,,NázoV sluŽby" uvedené 'Aktivácia" sa týmto dokumentom UzalváÍa Zmluva na dobu neurčitú.
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosťdňom.iei podpĺsania zmluvnými stranami. V prípade, Že je Úcastnĺk povinný v zmysle s 5a ods. 7 zákona č.

211t20ooZ.z.oslobodnompristupekinformáciámaozmeneadopĺnenĺniektonýchzákonov(zákonoslobodeinformáciĺ)vznenĺneskoršichpredpisov

zverejniť Zmluvu, nadobúda táto zmluva platnosť dňom jej podpĺsania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosťdňom nasledujúcim po dni
doručenia pĺsomného potvrdenia o zverejnenĺ tejto Zmluvy Úfustnĺkom Podniku, ktoý týmto zároveň poŽaduje takéto pĺsomné potvrdenie o zverejnenĺ tejto
Zmluvy.
Vyhlasujem, že som sa oboznámil s obsahom tohto Dodatku k Zmluve o balĺku, ako aj so Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb (d'alej
podmienky"), osobitnými podmienkami pre poskytovanie sluŽieb Televízie, osobitnými podmienkami pre poskytovanie služieb lnteInetového
len
',Všeobecné
prístupu alebo osobitnými podmienkami pÍe poskytovanie Hlasových sluŽiob V záVislosti od toho, ktoré sluŽby sú na základe tejto zmluvy o balĺku Učastnĺkovi
poskytované, tvoriace pĺĺlohuVšeobecných podmienok, obchodnými podmignkami na predaj a nájom koncových zariadeni pÍĺpadned'alšie osobitné podmienky
vydané Podnikom a upÍavujúce podmienky pre poskytovanie sluŽieb poskytovaných na základe tejto Zmluvy o balĺku (d'alej len ,'osobitne podmienky") a
iennĺkom pre poskytovanie sluŽieb Podniku, Vrátane Akciového cennĺka (ďalej len ,,cennĺk"), ktoré sa ako neoddeliteľné súčastitejto zmluvy o balíku
zaväzujem dodržiavať. svoiĺm podpisom potvrdzujem (i) prevzati€ Všeobecných podmienok, osobitných podmienok a Cennĺka, (ii) že si záväzne objednáVam V
teito zňluve o balíku špecifikované služby, (iii) Že sa zaväzujem riadne a včas plniť Všetky povinnosti vyplývajÚce z tejto zmluvy o balĺku. Vyhlasujem, Že som
bol oboznámený Podnikom' Že aktuálne informácie o platných cenách za SluŽby je moŽné zĺskat'v aktuáĺnom Cennĺku dostupnom na www.tglekom.sk alebo
inej internetovej stránke Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradĺ a na predajných miestach Podniku.

sú obsahom časti VŠeobecných podmienok pre

Podnik a Účastnĺk sa dohodli na určeni dôVodov podstatnej
poskytovanie verejných sIuŽieb Podniku, upravujúcej Zmenu

V Bratislave, dňa 'ĺ6'06'2021
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