
  

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb- balík služieb 

uzavretý v zmysle zákona č. 351/201 1 Z.z. o elektronických komunikáciách jdalej len ,dodatok alebo ,,Dodatok k Zmluve o balikuj 

PODNIK 

	

Kád objednávky: 	1-77693534184 

	

K6d účastnika: 	1017115500 

	

K6d adresáta: 	5100015646 

	

K6d tiačiva: 	 841 
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Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratisiava i, oddiei Sa, viožka čísio 2081/B,: 
IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, iČ  pre DPH: SK2020273893 

Kád predajcu: Telesales VSE Rep.,41290 Kd tlačiva: 841 
Zastúpený: Silvia Haburaj 

(ďalej len Podnik) a 

ÚČASTNÍK - PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ  
Obchodné meno / 
Sídlo .odnikania: 

Obec Jovsa, Jovsa 43, 07232 Jovsa 

Register, čislo zápisu 
podnikateľa: 
E-mail: jovsajovsa.sk Telef6n, 0915521985 
IČO: 00325279 	 DlČ: iČ  pre DPH: 
(ďaiej len Účastnik) 

ŠTATUTÁRNY ORGÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA 
Titui/Meno/Priezvisko: Obec Jovsa Mgr. Ľubica Čornejová ______ 
Uiica: 	. - 	-. Súpisné číslo: Orientačné čísto: 
Obec: PSČ: 

Teĺef0n: Č.OPiPasu: 	- 

ARESÁT - adresa zasielania písomných  listín 
	 . 

TituiĺMeno/Priezvisko: Obec Jovsa 
Adresa zasielania: Jovsa 182, 07232 Jovsa 
Spásob fakturácie: Papierová faktúra zasielaná poštou. 
Čísio SMS notifikácie: 
Zúčtovacie obdobie: Mesačne od 1.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci 

TABUĽKA Č. 1 
BALK 1P AKCIA: TP » DOBA ViAZANOSTI: 24 mesiacov 
Názov siužby: Verejná teiefénna siužba 
Čisio zmluyy: 2029086145 Adresa umiestnenia: Jovsa 1,82, 07232 Jovsa 

Íelefénne číslo: 0566586616 
Typ pripojenia: Telefénna prípojka • TPI 
Program siužby: Biznis iinka S 

Zobrazenie čisla voiajúceho užívatela CLIP 
Pevné zabiokovanie odchádzajúcich volaní OCB 

•Kategária blokovania: 8 

Zverejnenie v teief. zozname: Žiadam o zverejnenie 

Názov 	 Piatnosť  ceny Cena s DPH Splatnosť  
Biznis iinka S 	 Akciová cena piatná počas 1. - 30. mesiaca 14,00 EUR mesačne/vopred 
Zákiad pre výpočet ZP 	 Zmiuvná pokuta za porušenie záväzku viazanosti 90,00 EUR jednorazovo * * 

1) Ak dochádza na zúklade tohto Dodatku k zmene prograrnu Služby, bude Účastnkovi poskytovaný za cenu uvedenú v Tabuľke č. 1 Doba uiazanosti, ak je pre túto Službu dohodnutá, nie je týmto 
Dodatkom dolknutá a plynie nadalej bez zmeny V takomto pripade bude Podnik účtovat cenu v závislosti od toho. v ktorom momente dohy viazsnosti sa účastnik nachádza 

2) ZUČTOVACIE OBDOBIE je jedriomesačné Trvanie zúčtovacieho obdobia je od prvého do posledneho dňa kalendameho mesiaca Prpadnú zmenu trvania zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi 
Učastnikovi najrnenej jeden rnesiac vopred. Frekvencia takturácje je jednornesačná. 

3j 	Podnik s Učastnik uzatvárajú vo vztahu k tejto Službe Dodatok, klorim sa Zmluva o poskytovani verejných služieb pre službu s telefdnnym Čislom identifikovariým v tabulke Č.1 jďalej ien 
,.Zmluvaj meni a upravvje v rozsahu a spásobom uvedeným v tomto Dociatku k Zmluve o baljku. Ostatné sstanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom k Zmluve o baliku dotknuté zostávajú 

platnosti bez zmeny. 

4) 	PODMIENKY AKCIE PRE POSKYTOVANIE SLUBY TELEFONOVANIE 

aj 	Učastnik má právo jedenkrát bezplatne počas prvých 6 mesiacov od začatia poskytovania Služby na prechod rla nižhi program služby lnak je tento prectnod spoplatnený poslatkonn 9,98 
Eur s DPH. Pre určenie nižšieho Programu služby, je rozhodujúce poradie určené v nasledujúcom pismene tohto bodu Zmena Programu služby v zmyste tohto pism nemá vptyv na 
plynutie doby viazanosti. 
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b) 	Pťe slanovenje vyššieho programu sIužby je určujuce nasledovné poradie, pnčom pismeno a) označuje najnižší pťogťam a pismeno d) najvyšši program, resp. v pripade prograrnu Biznis 
Linka pismeno e) označijje najnižši program.a pismeno g) najvyšši program. a) Dorna Happy S, bl Doma Happy M. c) Doma Happy L a d) Doma Happy XL, e) Bjznis Linka M. 1) Biznis 
Linka L, g) Biznis Linka XL 

5) Účastnik verejnej tetef6nnej siužby má právo zapisať  sa do tetefánneho zoznamu Podniku lak je vydávaný Podnikom) a informačnej služby Podn,ku a na spristupnenie svojich údajov 
poskylovaleľom informačných služieb o tetel6nnych čistach alebo tetef6nnych zoznamov. a to v rozsahu, telefdnne Čisto pridetené Účastnikovi na základe Zmtuvy. adresa umiestnenia koncového 
bodu verejnej telefánnej siužby a meno, pťiezvisko v pripade fyzickej osoby - nepodnikateľa. alebo obchodné meno v pripade fyzickej osoby - podnikalefa alebo právnickej osoby. pnčom ielo 
údaje tvona tzv záktadný rozsah údajov pre účely zverejnenia v zozname účastnikov a informačnej stužbe. Učastník. ktorý je fyzickou osobou podnikateĺom aleho právnickou osobou je zároveň  
oprávnený požiadať  spotu so základným iozsahom údojov aj o zverejnenie kategáne jednej vybranej ekonomickej Činnosti Učastnika v zozname a informačnej službe Podniku V pťipade osobilnej 
dohody s Podriíkom, mážu byť  v zozname a informačnej službe Podniku zveťejnené aj ďatšie údaje uťčené Učasfnikom nad rámec tzv, základného rozsahu podľa predchádzajúcej vely, ak sú 
relevantné na účely telefonneho zoznamu V pripade žiadosli o zveťejnenie udajov záoveň  Učastnik zároveň  berie na vedomie a súhlasi s podmienkami zverenerria uvedenými v Podrnienkach 
spraciivania osobnýc.h. prevádzkových a tokatizačných ádajov. upravijjucich podmienky zvere)ňovania údajov účastnikov v telefo.9nom zozname a i9formačných službách. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENA 
6) Spracúvanie osobnych iidajov. Podnik bude poijživať  údaje o Učaslnikovi za podmienok uvedených v Podmienkach spracúvania osobných, pťevádzkových a lokatizačnycfr údajov v Podniku )ďolej 

len ..Podmienky) a v pťislušných právnych predpisoch Rozsah, účel a podmieoky spracúvania údajov o Učaslníkovi sú bližšre Špec,flkované v Podmienkach. Ak máže Učastnik zamedziť, aby sa 
jeho údaje použivali na určilé účely, Účaslnik mčoe kedykolvek ,Podniku oznámiť. že si neželá takéfo použivaoie jeho údajov Ak je podmiOnkou spťacúvania údajov Učastníka udelenie súhlasu, 
máže Učastnik takýto súhlas kedykulvek odvolať, ak ho udelil, Učastnik máže Podnik kedykoľvek požiadať  o informáciu, ako sa eho údaje používajú Viac informácií o poučivani údajov možno 
nájst na www.telekom sk 

7) Ak Učaslnik pťed dňom lechnického zriadenia uvojím konaním aleho ned,nnost,u zmarí zťiadenie zmliivne ddoodnutej Slvžby zavázuje sa zaplatit Podniku náklady vzniknulé v súvislosti so 
zriadením Služby vo výkke 100 Eur )DPH va neuptatňuje). 

8) Zmluvné strany sa dohodti, že v pripade zmeny sadzby ijane z pňdaoej hodnoly je Podnik oprávnený ktorúkoľvek z konečných cien stijžieb Podnikii upraviť  tak, že k základu dane jcene bez DPH) 
uplatní sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v Čase vzniku daňovej povinnosti Podoiku 

9) Zmluva sa uzatvárO na dobu neul,tú, Zmluvu je rnožné mervť  rvektorým zo sp6sobov dohodnutých v tomlo dodatku, Cenniku, Všeobecných podmienkach alebo Osotntných podmlenkach Tento 
dodatok nadobúda plalnost a účisnosť  dňom jeho podpisania zmluvnymi slranami 

10) Vyhlasujem, že som sa oboznámil s obsahom lohto Dodatku k Zmluve o baliku, ako aj so Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb )dalej len .,Všeobecné podmienky), 
Osobilnými podmienkami pre poskylovanie služieb Televizie, Osobitnými podmienkamí pťe poskytovanie služieb lnlernetového pťístupu alebo Osobitnými podmienkami pre poskytovanie 
Hlasových služieb v závisiosti od loho, ktoťé Slsžby sú na základe tohjo Dodalkii k Zmliive o batiku Učastníkovi poskytované. lvoriace pť jlohu Všeobecných podmier,ok, pripadne dalšie Osobitné 
podmienky vydané Podnikom a spravujúce podmienky pre poskylovanie služieb poskytovanych na základe tohlri Dodatku k Zmtuve o balíku íďalej ten .,Osob,tné podmiesky) a Cennikom pre 
poskylovanie slsž,eb Podniku, vrátane Akciového cennika (ďalej len ,Cennik), ktoré sa ako neoddeliteľné súčasti tohlo Dodaiku k Zmluve o baliku zavázujem dodržiavať  Svojim podpisom 
potvrdziijem )ij pťevzatie Všeobecvých podmienok, Osobitných podmienok a Cenníka, (ii) že sl závázne objednávam v tohto Dodatku k Zrnluve o baliku špeciflkované Služby, (tli) že sa zavázujern 
riadne a včas piniť  všelky povinnosti vyplývajuce z tohto Dodatku k Zmtuve o balíku, Vyhlasujem, že som bol oboznámený Podnikom, že aktiiálne informácie o ptatných cenách za Služby je možné 
ziskať  v aktiiálnom Cenníku dostupnom na ww.telekom sk alebo inej intemetovej stránke Podniku, ktorá ju v budúcností nahradi a na predajných miestach Podniku. 

1 1) 	Pokiaľ  je lento Dodatok k Zmliive o baiíku iizatvorený madzi Podn,kom a Účastnikom, ktorého je možné považovať  za spotrebileta podľa zákona č  102/2014 Z.z. o ochrane spotrebňefa pri predaji 
iovaru aiebo poskylovani služieb na základe zmlvvy uzavrelej na diaľku alebo zmluvy uzavťetej mimo prevádzkových pnestorov pťedásatúceho )dalej len ZoOS) a pokiaj• bol lento Dodatok 

Zmlvve o baliku uzatvorený spásobom iivedeným v ZOOS, je Učastnik oprávnený písomne odstúpit od tohlo Dodatku k Zmuve o baliku ,lehote 14 dni odo dňa )í) uzavret,a tohto Dodatku 
Zmluve o balíku, ak je jej predmelom výliične poskytovanie Služieb v rámci Batika, íii) prevzatia KZ poskytnutéhdo uživania Učastnikovi, pokial spoločne a súčasne s uzavretim tohto Dodatku 

trZmluve o batikii uzajvorít Učaslnik zmluvii o nátme KZ alebo kúpnu zmluvu ku KZ Za súčasné szatvorenie zmluvy o nájme alebo kúpe KZ sa považuje, aj keď  sú iistanovenia upravujúce nájom 
alebo kúpu KZ obsahom tohlo Dodatku k Zmliive o balíku Odstúpenim od Dodalku k Zmluve o baliku sa Dodafok k Zmliive o baiikii zrušuje ako celok, vrátane jej jednotlivých častí, ktorými sú 
Zmtuvy alebo Dodalky a 10 od počiatku, pťičom Učastnik je povinný na ,lastné náklady. Oalnesk6r v lehole 14 dní odo dňa zániku Dodatku k Zmluve o batíku eráliť  Podniku akékoivek hniitetné 
veci, ktoré mu boji odovzdané v súvislostl s ptnen)m tohto Dodatku k Zmluve o balíku, Podnik je povinný najneskár ,lehote 14 dní odo dňa doručenia odslúpenia od Dodatku k Zmluve o balíku 
vrátit Učastnjkovi všetky flnančné ako aj vecné pinenia, ktoťé od neho obdržal v súvislosti s pinením tohto Dodatku k Zmluve o baliku. 

12) 	Učastnlk podpisom tohto Oodat)cu k Zmluve o baiíku súhlasí so začatím poskytovania SluŽby aj pred uplynutim lehoty na odstúpenie - 14 dni a to podpísom tohto Dodatku k Zmluve 
o balíku alebo zrladenim postednej Služby, ak je níektorá zo Služieb zriaďovaná, ak nie je dohodnulé inak. Podnik má právo na úhradu sumy umeťnej rozsahu poskytnutého pineniu 
do momentu odstúpenia. Týmto aúhjasom nie je dotknuté pťávo účastníka odstúpit v lehote 14 dní v zmysle tohto bodu, Podnik zároveň  s týmto Dodatkom k Zmtuve o balíku 
odovzdal Učastnikoví aj informáciu v zmysle § 3 ZOOS, 

V Žijine, dňa 25.08 2017 	 V 	.7 t  	 dňa 	° 	L 	, 

Frrna l meno priezviskozáknika 

Obec Jovsa 

Kád obtednávky 	1.776935341Š4 
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