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Dátum:

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

2018

1-235394919214
1008668700
1008668702
405

Podedotlsl^^^^^ jčlalo a|fe„:
uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických l<arfflftŕitŽ'čiách^/^rii_r á^koreich predpisov (ďal^ len “Dodatok”)

PODNIK
Slovák Telekom, a.s.
Kód predajcu:
Zastúpený:
(ďalej len "PODNIK") a

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel
Sa, vložka číslo 2081/B, IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
Telesales VSE Rep 42429
| Kód tlačiva: 405
Silvia Haburaj

PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ
Obec Kysak, Kysak 146, 04481 Kysak
Obchodné meno/
Sídlo podnikania:
Register, číslo zápisu
podnikateľa:
E-mail:
starosta@kysak.sk
IČO:
00324400
TĎiO
(ďalej len "Účastník")

Telefón:
IČ pre DPH:

|

0905837036

ŠTATUTÁRNY ORGÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titul/Meno/Priezvisko:
Ulica:
Obec:
Telefón:

Ľubomír Krajňák
1 Súpisné číslo: |

Orientačné číslo:
PSČ:

1 Č.OP / Pasu: 1 -

ADRESÁT - adresa zasielania písomných listín
Titul/Meno/Priezvisko:
Adresa zasielania:

Obec Kysak
Kysak 0,04481 Kysak

Spôsob fakturácie:
Číslo SMS notifikácie:
Zúčtovacie obdobie:

Papierová faktúra zasielaná poštou.
Mesačne od 22.dňa v mesiaci do 21. dňa v mesiaci

SIM KARTA A KONCOVÉ ZARIADENIE ___________________ ____________________ ________
| Mobilný Hlas SIM karta č.

[8942102180007195219

| Mobilný Hlas Tel, č. [0911296645

TABUĽKA č. 1
Aktivácia

AKCIA: ÁNO akciová ponuka
Kontaktná osoba: Ľubomír Krajňák Telefón: 0905837036
Adresa doručenia: : Kysak 146, 04481 Kysak
Služba: Mobilný Hlas DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov
Program služby: ÁNO S

Aktivácia

Administratívny poplatok - mobilný hlas

Aktivácia

Zverejnenie v telef. zozname: Žiadam o nezverejnenie
Kontrola dát v roamingu
Limit kontroly dát (cena s DPH v EUR): 60,00
Rozhodcovská doložka: Nie
Názov
Súčet
všetkých
poplatkov za Služby
Základ
zmluvnej
suma, ktorá bude klesať

zliav
pokuty

zo

Platnosť ceny
štandardných
-

počiatočná

Cena s DPH
48,00 EUR

Splatnosť
jednorázovo

48,00 EUR

jednorázovo *

Na položky označené * sa neuplatňuje DPH
Podnik a Účastník uzatvárajú tento Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzatvorená vo vzťahu k t.č/SIM karte s číslom uvedeným v záhlaví
tohto Dodatku (ďalej len „Zmluva“) mení a upravuje v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom
dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
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1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

PREDMET DODATKU:
a)
Záväzok Podniku aktivovať a poskytovať program Siužieb uvedený v tabuľke č. 1 tohto Dodatku, a to vo vzťahu k SIM karte uvedenej v tabuľke s názvom
"SIM karta a koncové zariadenie", resp. k inej SIM karte, ktorá ju bude v budúcnosti nahrádzať (ďalej len "SIM karta").
b)
Záväzok Podniku vykonať zmenu pôvodného programu Služieb vo vzťahu k SIM kartám špecifikovaným v tabuľke s názvom "SIM karta a koncové
zariadenie" tohto Dodatku na program Služieb uvedený v tabulke č.1 tohto Dodatku, a to k prvému dňu zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po účinnosti
tohto Dodatku, ak nie je ďalej v tomto Dodatku uvedené inak.
c)
Záväzok Účastníka (i) riadne a včas platiť cenu za aktiváciu a poskytovanie Služieb Podniku, uvedenú pre príslušný program Služieb zvolený podľa
tabuľky č. 1 Účastníkom, v Cenníku pre poskytovanie služieb Podniku (ďalej len „Cennik") platnému ku dňu podpisu tohto Dodatku a (ii) dodržiavať svoje
povinnosti v súlade s týmto Dodatkom, Zmluvou, Cenníkom, Osobitnými podmienkami pre poskytovanie zvoleného programu Služieb (ďalej len „Osobitné
podmienky“), ak boli pre zvolený program Služieb vydané a Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb (ďalej len „Všeobecné
podmienky"), s ktorými sa mal Účastník možnosť oboznámiť pred podpisom tohto Dodatku na internetovej stránke Podniku www.telekom.sk alebo na
predajných miestach Podniku.
d)
Záväzok účastníka zaplatiť Podniku administratívny poplatok v súlade s Cenníkom za vykonanie administratívnych alebo technických zmien v systémoch
Podniku v súvislosti s uzavretím tohto Dodatku (ďalej len „Administratívny poplatok“), a to vo výške 5,00 € s DPH, pričom Administratívny poplatok bude
Účastníkovi vyúčtovaný v prvej faktúre za Služby vystavenej Podnikom a doručenej Účastníkovi po podpise tohto Dodatku. V prípade, ak si Účastník
aktivuje týmto Dodatkom Elektronickú faktúru, alebo ju už využíva a zároveň nedostáva Papierovú faktúru ani Papierový odpis faktúry, bude
Administratívny poplatok pri uzavretí tohto Dodatku znížený na sumu 2,00 € s DPH.
ZÚČTOVACIE OBDOBIE: Trvanie zúčtovacieho obdobia je uvedené v tabuľke s názvom "Adresát - adresa zasielania písomných listín". Pripadnú zmenu trvania
zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred. Frekvencia fakturácie je jednomesačná.
ZÁVÄZOK VIAZANOSTI: Účastník sa zaväzuje, že po dobu viazanosti, ktorej dĺžka je špecifikovaná v tabuľke č. 1 a plynie odo dňa uzavretia tohto Dodatku
(ďalej len „doba viazanosti“), (i) bude vo vzťahu k SIM karte využívať Služby Podniku podľa Dodatku, teda nevykoná žiadny úkon, ktorý by viedol k ukončeniu
využívania Služby Podniku pred uplynutím doby viazanosti, a (ii) bude riadne a včas uhrádzať cenu za poskytované Služby (ďalej len „záväzok viazanosti“).
Porušením záväzku viazanosti preto je:
a) ukončenie využívania Služieb Podniku pred uplynutím doby viazanosti v dôsledku ukončenia Zmluvy pred uplynutím doby viazanosti;
b) ukončenie využívania Služieb Podniku pred uplynutím doby viazanosti v dôsledku prenosu telefónneho čísla uvedeného v Zmluve k inému podniku
poskytujúcemu služby elektronických komunikácii pred uplynutím doby viazanosti;
c) nezaplatenie ceny za poskytnuté Služby Účastníkom počas doby viazanosti do 45 dní po splatnosti, v dôsledku ktorého dôjde k prerušeniu poskytovania
Služieb podľa Všeobecných podmienok;
(ďalej len "porušenie záväzku viazanosti").
ZMLUVNÁ POKUTA: V dôsledku porušenia záväzku viazanosti Účastníkom, vznikne Podniku voči Účastníkovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty. Zmluvná
pokuta, okrem sankčnej a prevenčnej funkcie, predstavuje aj paušalizovanú náhradu škody spôsobenej Podniku porušením záväzku viazanosti Účastníkom.
Paušalizovaná náhrada škody podľa predchádzajúcej vety pozostáva z celkovej sumy zľavy (i) zo štandardných poplatkov za Služby (vrátane doplnkových
služieb) podľa Cenníka a/alebo (ii) z neakciovej maloobchodnej ceny KZ podľa Cenníka neakciových telefónov aktuálneho v deň uzavretia tohto Dodatku
poskytnutej Účastníkovi na základe tohto Dodatku, ako benefitu za prevzatie záväzku viazanosti. Celková suma zľavy, poskytnutej Účastníkovi za prevzatie
záväzku viazanosti na základe tohto Dodatku, je uvedená v tabuľke č. 1 (ďalej len „Základ pre výpočet zmluvnej pokuty“). Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty
bude vypočítaná ku dňu porušenia záväzku viazanosti podľa nižšie uvedeného vzorca, ktorý vyjadruje denné klesanie Základu zmluvnej pokuty počas plynutia
doby viazanosti až do dňa porušenia záväzku viazanosti podľa tejto Zmluvy:
Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty = (Základ zmluvnej pokuty/celkový počet dní doby viazanosti) x počet dni zostávajúcich do konca doby viazanosti
Zmluvná pokuta je splatná v lehote uvedenej na faktúre, ktorou je Účastníkovi vyúčtovaná. Uhradením zmluvnej pokuty zaniká záväzok viazanosti. Uhradením
zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Podniku na náhradu škody presahujúcej výšku uhradenej zmluvnej pokuty.

NÁVRH NA UZAVRETIE ROZHODCOVSKEJ ZMLUVY: Podnik neodvolateľné navrhuje Účastníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, uzavretie rozhodcovskej zmluvy
vo forme rozhodcovskej doložky v nasledovnom znení (ďalej „RZ“): „Podnik a Účastník sa dohodli, že všetky spory, ktoré vznikli alebo vzniknú v súvislosti s
Platobnými službami Podniku, budú rozhodované pred Stálym rozhodcovským súdom Slovenskej bankovej asociácie (ďalej „RS“) jedným rozhodcom, a to podľa
Štatútu a Rokovacieho poriadku RS. Rozhodnutie RS bude pre Podnik a Účastníka záväzné. Účastník má právo odstúpiť od tejto RZ, a to písomne do 30 dní
odo dňa jej uzatvorenia. Účastník berie na vedomie, že nie je povinný prijať predložený návrh na uzavretie RZ a ak tento návrh neprijme, spory medzi
Účastníkom a Podnikom vyplývajúce z poskytovania Platobných služieb Podnikom budú riešiť všeobecné súdy podľa osobitných právnych predpisov. Prijatím
návrhu na uzavretie RZ nie je dotknuté právo Účastníka alebo Podniku predložiť spor týkajúci sa Platobných služieb Podniku na rozhodnutie všeobecnému
súdu. Toto právo však zaniká ak Podnik alebo Účastník už podal žalobu na RS, pretože po začatí rozhodcovského konania nemožno v tej istej veci konať a
rozhodovať na všeobecnom súde.
Účastník uvedený návrh Podniku na uzavretie rozhodcovskej zmluvy vo forme rozhodcovskej doložky neprijíma.
PRECHODNÉ USTANOVENIE: Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Ku dňu účinnosti tohto Dodatku sa v plnom rozsahu ruší platnosť a účinnosť
doteraz platného dodatku k Zmluve uzavretého medzi stranami, a zároveň zaniká právo Účastníka na akékoľvek doteraz poskytované zľavy spojené s prevzatím
skoršieho záväzku viazanosti vo vzťahu k SIM karte špecifikovanej v tabuľke s názvom "SIM karta a koncové zariadenie" tohto Dodatku. Pokiaľ sa Podnik a
Účastník nedohodnú inak, po uplynutí doby viazanosti, na ktorú bol tento Dodatok dojednaný, bude Podnik na základe Zmluvy uzatvorenej na dobu neurčitú
poskytovať Účastníkovi Služby v súlade s dojednaním uvedeným v tomto Dodatku alebo v Zmluve, a to bez viazanosti, za štandardnú cenu podľa aktuálneho
Cenníka.
PLATNOSŤ, ÚČINNOSŤ DODATKU A MOŽNOSŤ ZMENY ZMLUVY: Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými
stranami. Doba viazanosti uvedená v Tabuľke č.1 tohto Dodatku sa v prípade prerušenia poskytovania Služieb Podniku na základe žiadosti Účastníka alebo na
základe využitia práva Podniku prerušiť alebo obmedziť Účastníkovi poskytovanie Služieb vyplývajúceho z príslušných právnych predpisov alebo Všeobecných
podmienok, automaticky predĺži o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu prerušenia poskytovania Služieb Podniku (počítané v dňoch), kedy doba
viazanosti neplynie. Zmluvu je možné meniť niektorým zo spôsobov uvedených v Zmluve, Všeobecných podmienkach alebo Cenníku. Zmena programu Služieb
uvedeného v tabuľke č. 1 tohto Dodatku je možná len so súhlasom Podniku. Podnik a Účastník sa dohodli na určení dôvodov podstatnej zmeny zmluvných
podmienok tak, že tieto dôvody sú obsahom časti Všeobecných podmienok, upravujúcej zmenu Zmluvy.
SPFiACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Podnik sa zaväzuje spracúvať osobné údaje výlučne na účely, na ktoré boli získané. V prípade zmeny účelu
spracovania osobných údajov si na túto zmenu vyžiada osobitný súhlas. Viac informácii o používaní osobných údajov možno nájsť na
www.telekom.sk/osobne-udaje.
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V Žiline, dňa 28.11.2018

ŠlóO^k ľltelékômpa.s. v zastúpení
Hi Z 1vSÍIvia<tjaburaj
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Firma / meno priezvisko zákazníka
Obec Kysak

OBEC KYSAK ®
Obecný úrad, 044 81 Kysak
IČO: 00324400
DIČ: 2021244M1
tal: 055/72905S1
fax: 055/6691422
e-niAiI: kysak@Kygak.BM
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uzavretá podľa ust. § 44 a súvisiacich ust. zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov medzi Podnikom a Účastníkom (ďalej

CZ

1-235392900268
1008668700
5100033435
812

83932465-4-5

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

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

len „Dodatok“).

III

PODNIK

Kód predajcu:
Zastúpený:
(ďalej len "Podnik )

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zapísaný; Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel
Sa, vložka číslo 2081/B, IČO; 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
Telesales VSE Rep 42429
I Kód tlačiva: 812
Silvia HaburaJ

Q

Slovák Telekom, a.s.

ÚČASTNÍK - PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZICKA OSOBA - PODNIKATEĽ
Obchodné
meno
/ Obec Kysak, Kysak 146, 04481 Kysak
Sídlo podnikania:
Register, číslo zápisu
podnikateľa:
E-mail:
starostatgkysak.sk
IČO:
00324400
|DIČ:

Telefón:
IČ pre DPH:

|

0905837036

(ďalej len "Účastník")

ŠTATUTÁRNY ORGÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titul/Meno/Priezvisko:
Ulica:
Obec:
Telefón:

Ľubomír Krajňák
1 Súpisné číslo: |

Orientačné číslo:
PSČ:

jČ.OP/Pasu: 1-

ADRESÁT - adresa zasielania písomných listín
Titul/Meno/Priezvisko:
Adresa zasielania:
Spôsob fakturácie:
Číslo SMS notifikácie:
Zúčtovacie obdobie:

Obec Kysak
Kysak 146, 04481 Kysak
Papierová faktúra zasielaná poštou.
Mesačne od l.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

TABUĽKA č. 1
AKCIA: 2014/2015 - Biznis kampaň - Telefonovanie - ISDN => DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov
Aktivácia
Názov služby; Verejná telefónna služba
Číslo zmluvy:
Adresa umiestnenia: Kysak 146, 04481 Kysak
2029760240
Číslo zmluvy;
2029760240
Ďalšie číslo MSN: 0557290591
Telefónne číslo; 0556991422
Ďalšie číslo MSN: 0557290592
Typ pripojenia: ISDN
Program služby: Biznis ISDN Uni 200
Zverejnenie v telef. zozname: Žiadam o zverejnenie
Biznis ISDN Uni - Príplatkový balík
Zvereinenie v telef. zozname: Žiadam o zverejnenie
Pevné zablokovanie odchádzajúcich volaní OCB

Kontaktná osoba: Ľubomír Krajňák Telefón: 0905837036
Adresa doručenia: Kysak 146, 04481 Kysak

Kategória blokovania: 7
VoVe/Elektronický detailný výpis - Spoplatnenie
Zvereinenie v telef. zozname: Žiadam o zverejnenie
Pevné zablokovanie odchádzajúcich volaní OCB
Kategória blokovania: 7
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Pevné zablokovanie odchádzajúcich volaní OCB
Kategória blokovania: 7
Názov
Biznis ISDN Uni 200
Základ pre výpočet ZP

Platnosť ceny
Akciová cena platná počas 1. - 30. mesiaca
Zmluvná pokuta za porušenie záväzku viazanosti

Cena s DPH
29,00 EUR
180,00 EUR

Splatnosť
mesačne/vopred
jednorazovo *

Na položky označené * sa neuplatňuje DPH
1)

2)

3)

4)

5)

6)

„Podnik a Účastník uzatvárajú tento Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovaní verejných služieb pre službu s telefónnym číslom identifikovaným v tabuľke č.1
(ďalej len „Zmluva“) mení a upravuje v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté
ostávajú v platnosti bez zmeny.“
Ak dochádza na základe tohto Dodatku k zmene programu Služby, bude Účastníkovi poskytovaný za cenu uvedenú v Tabuľke č. 1. Doba viazanosti, ak je pre
túto Službu dohodnutá, nie je týmto Dodatkom dotknutá a plynie naďalej bez zmeny. V takomto prípade bude Podnik účtovať cenu v závislosti od toho, v ktorom
momente doby viazanosti sa účastník nachádza.
Účastník verejnej telefónnej služby má právo zapísať sa do telefónneho zoznamu Podniku (ak je vydávaný Podnikom) a informačnej služby Podniku a na
sprístupnenie svojich údajov poskytovateľom informačných služieb o telefónnych číslach alebo telefónnych zoznamov, a to v rozsahu: telefónne číslo pridelené
Účastníkovi na základe Zmluvy, adresa umiestnenia koncového bodu verejnej telefónnej služby a meno, priezvisko v prípade fyzickej osoby - nepodnikateľa,
alebo obchodné meno v prípade fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby, pričom tieto údaje tvoria tzv. základný rozsah údajov pre účely zverejnenia
v zozname účastníkov a informačnej službe. Účastník, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou je zároveň oprávnený požiadať spolu so
základným rozsahom údajov aj o zverejnenie kategórie jednej vybranej ekonomickej činnosti Účastníka v zozname a informačnej službe Podniku. V prípade
osobitnej dohody s Podnikom, môžu byť v zozname a informačnej službe Podniku zverejnené aj ďalšie údaje určené Účastníkom nad rámec tzv. základného
rozsahu podľa predchádzajúcej vety, ak sú relevantné na účely telefónneho zoznamu, V prípade žiadosti o zverejnenie údajov zároveň Účastník zároveň berie
na vedomie a súhlas! s podmienkami zverejnenia uvedenými v Podmienkach spracúvania osobných, prevádzkových a lokalizačných údajov, upravujúcich
podmienky zverejňovania údajov účastníkov v telefónnom zozname a informačných službách.
ZÚČTOVACIE OBDOBIE: Trvanie zúčtovacieho obdobia je uvedené v tabuľke s názvom "Adresát - adresa zasielania písomných listín". Pripadnú zmenu trvania
zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred. Frekvencia fakturácie je jednomesačná.

PODMIENKY AKCIE:
a)
Účastník má nárok na poskytovanie Služby vo zvolenom programe v zmysle tabulky č. 1 za akciové ceny podľa tabulky č. 1, a to odo dňa uzavretia
Dodatku, až do uplynutia 30. mesiaca odo dňa uzavretia Dodatku. Po uplynutí 30, mesiaca odo dňa uzavretia Dodatku bude Účastníkovi poskytovaný
zvolený program služby za cenu bez viazanosti podľa platného Cenníka ako cena bez viazanosti.
b)
Účastník stráca nárok na využívanie TP1 za akciové ceny alebo akciových podmienok v zmysle tohto Dodatku, ak (i) počas doby viazanosti dôjde
k zmene v osobe účastníka z právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa na fyzickú osobu - spotrebiteľa, alebo (li) prechodu z ISDN BRA
prístupu na TP1.
ZMLUVNÁ POKUTA (ZP):
a)

b)
c)

d)

7)
8)

9)
10)

Podnik a Účastník sa dohodli, že porušením záväzku viazanosti vznikne Podniku voči Účastníkovi právo na zaplatenie vyúčtovanej zmluvnej pokuty.
Zmluvná pokuta okrem sankčnej a prevenčnej funkcie predstavuje aj paušalizovanú náhradu škody spôsobenej Podniku v dôsledku porušenia záväzku
viazanosti vzhľadom na benefity, ktoré Podnik poskytol Účastníkovi na základe tohto Dodatku. Beneftmi sa rozumie súčet všetkých zliav zo štandardných
poplatkov za zriadenie a poskytovanie Služby (vrátane Doplnkových služieb) podľa Cenníka (rozhodujúce sú ceny bez viazanosti), zľava z ceny KZ, ktorá
predstavuje rozdiel medzi neakciovou a akciovou kúpnou cenou, ak bolo Účastníkovi na základe tohto Dodatku poskytnuté. Základom pre výpočet
zmluvnej pokuty za porušenie záväzku viazanosti tejto Služby, ktorá zohľadňuje Benefity poskytnuté Účastníkovi podľa tohto Dodatku, je súčet základu
pre výpočet zmluvnej pokuty vo vzťahu k porušeniu zmluvného záväzku viazanosti Služby a pripadne KZ, ak boli Účastníkovi poskytnuté vo vzťahu k tejto
Službe, a to vo výške určenej v tabulke č. 1 tohto Dodatku (ďalej len „Základ pre výpočet“). Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty bude vypočítaná podľa
nižšie uvedeného vzorca, ktorý vyjadruje denné klesanie zo Základu pre výpočet počas plynutia doby viazanosti až do dňa ukončenia Zmluvy alebo
prerušenia poskytovania Služieb v dôsledku porušenia záväzku viazanosti.
Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty = Základ pre výpočet ZP - (celé dni uplynuté z doby viazanosti/celkový počet dni doby viazanosti * Základ pre výpočet
zmluvnej pokuty)
Zmluvná pokula je splatná v lehote uvedenej na faktúre, ktorou je Účastníkovi vyúčtovaná. Uhradením zmluvnej pokuty zaniká dojednaný záväzok
viazanosti, preto Účastník zmluvnú pokutu za porušenie záväzku viazanosti zaplatí iba jedenkrát. Podnik je oprávnený požadovať náhradu škody
spôsobenej porušením záväzku viazanosti, pre prípad ktorej bola dojednaná a vyúčtovaná zmluvná pokula, len vo výške presahujúcej sumu vyúčtovanej
zmluvnej pokuty,
ZÁVÄZOK VIAZANOSTI: Účastník sa zaväzuje, že po dobu viazanosti v zmysle tejto Zmluvy (ďalej len „doba viazanosti"), ktorá sa počíta od Rozhodného
dňa: (i) zotrvá v zmluvnom vzťahu s Podnikom vo vzťahu k Službe poskytovanej podľa tejto Zmluvy, teda nevykoná žiadny úkon, ktorý by viedol
k ukončeniu Zmluvy a (ii) bude riadne a včas uhrádzať cenu za poskytované Službu (ďalej len „záväzok viazanosti"), pričom porušením záväzku viazanosti
je (i) výpoveď Zmluvy Účastníkom, ak výpovedná lehota alebo iná osobitne dohodnutá lehota uplynie počas dojednanej doby viazanosti (ii) nezaplatenie
ceny za poskytnuté Služby Účastníkom ani do 45 dni po jej splatnosti, na základe ktorého vznikne Podniku právo na odstúpenie od Zmluvy (ďalej len
„porušenie záväzku viazanosti"). Doba viazanosti plynie iba počas doby využívania Služby v zmysle tejto Zmluvy. V prípade prerušenia poskytovania
Služby Podniku na základe využitia práva Podniku prerušiť Účastníkovi poskytovanie Služby vyplývajúceho z príslušných právnych predpisov alebo
Všeobecných podmienok, automaticky predĺži o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu prerušenia poskytovania Služby Podniku, kedy doba
viazanosti neplynie.

Spracúvanie osobných údajov: Podnik sa zaväzuje spracúvať osobné údaje výlučne na účely, na ktoré boli získané. V prípade zmeny účelu spracovania
osobných údajov si na túto zmenu vyžiada osobitný súhlas. Viac informácií o používaní osobných údajov možno nájsť na www.telekom.sk/osobne-udaje.
Tento Dodatok sa riadi platnými Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb (ďalej len „Všeobecné podmienky“). Osobitnými podmienkami
pre poskytovanie hlasových služieb, tvoriace prílohu Všeobecných podmienok (ďalej len „Osobitné podmienky“) a Cenníkom pre poskytovanie služieb podniku
(ďalej len „Cenník“), ktoré sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať a sú súčasťou tohto Dodatku. Cena za zriadenie a poskytovanie služby, pripadne zľavy
z ceny, sa dojednávajú podľa platného Cenníka. Účastník svojím podpisom zároveň potvrdzuje prevzatie Všeobecných podmienok. Osobitných podmienok.
Cenníka a Cenového výmeru podľa príslušnej akcie. Ak nie je v Dodatku/ dohodnuté inak, platia ustanovenia Všeobecných podmienok. Osobitných podmienok
a Cenníka,
V prípade ak účastník vypovie alebo odstúpi od tejto Zmluvy predo dňom technického zriadenia služby alebo svojím konaním alebo nečinnosťou zmarí
zriadenie zmluvne dohodnutej služby zaväzuje sa zaplatiť Podniku náklady vzniknuté v súvislosti so zriadením služby vo výške 100 € (DPH sa neuplatňuje).
Zmluvné strany sa 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 (cene bez DPH) uplatní sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti Podniku.
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Citlivé

v Žiline, dňa 30.11.2018

..............................................

83932465-5-5

Slovák Tetekom a.s.
SÍÓS^kílfelekbrŕípa.s. v zastúpení

81 7

120

Firma/ meno priezvisko zákazníka
Obec Kysak

OBEC KYSAK ®
Obecný úrad, 044 81 Kysak
ICO: 00324400
DIČ: 2021244S41
tel: 055/7290591
fex: 055/6901422
______ e-mail: kysaitiglcf^ah.sk
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