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Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Kód objednávky: 1-800781425972
Kód účastníka: 1023309200
Kód adresáta: 1023309201

Kód tlačiva: 812

uzavretá podľa ust. § 44 a súvisiacich ust. zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov 

medzi Podnikom a Účastníkom (ďalej len „Dodatok“ alebo „Dohoda“). 

PODNIK

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sa, vložka číslo 2081/B, IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893

 Kód predajcu: Telesales VSE Supp_41729 Kód tlačiva: 812
Zastúpený: Silvia Haburaj
(ďalej len "Podnik") a

ÚČASTNÍK – PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA – PODNIKATEĽ
Obchodné meno /
Sídlo podnikania:

Základná škola s materskou školou, Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany, Pod Lesíkom 460/19, 08222 
Šarišské Michaľany

Register, číslo zápisu
podnikateľa:
Kontaktný e-mail: izarikoval@gmail.com Kontaktné tel.č.: 0908318686
IČO: 36158101 IČ pre DPH:

(ďalej len "Účastník")

ŠTATUTÁRNY ORGÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titul/Meno/Priezvisko: Mgr. Lenka Malíková
Ulica: Súpisné  číslo: Orientačné číslo:
Obec: PSČ:
Telefón: 0908318686 Č.OP / Pasu: Identity Card - MG320821

ADRESÁT - adresa zasielania písomných listín 
Titul/Meno/Priezvisko: Základná škola s materskou školou, Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany
Adresa zasielania: Pod Lesíkom 460/19, 08222  Šarišské Michaľany
Spôsob fakturácie: Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na internetovej stránke Podniku

Požadujem doručovanie EF PDF do e-mailu zssarmich@gmail.com
Zúčtovacie obdobie: Mesačne od 1.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

TABUĽKA č. 1 Mesačné poplatky
 

BALÍK 1P - AKCIA: Biznis NET DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov Aktivácia

Magio GO Benefit bez viazanosti Aktivácia

Služby presmerovania s parametrom prenosu B čísla Deaktivácia

Služby viacerých užívateľov Deaktivácia

Identifikácia prístupu: 0007633768 Deaktivácia

Login Internet: bcjjozef22@dslbasic Deaktivácia

Názov služby: Magio Televízia cez internet Aktivácia

Identifikácia Magio GO: 1EA7VGNVN4 Aktivácia

Program služby: Magio GO Benefit Aktivácia

Poskytované k službe Aktivácia

Typ zriadenia: Samoinštalácia Aktivácia

Koncové zariadenie:  - HAG Aktivácia

HAG/ONT Prenájom Koncového zariadenia Aktivácia

Názov služby: Biznis NET Aktivácia

Číslo zmluvy:
9934986662

 Adresa umiestnenia: Pod Lesíkom 460/19, 08222  Šarišské Michaľany

Login Internet: bcjjozef22@dslfirma Aktivácia

Identifikácia prístupu: 0007633768 Aktivácia

Typ pripojenia: Metalická technológia Aktivácia

Program služby: Biznis KlasikNET VDSL XL Aktivácia

Doba viazanosti v mesiacoch:  24
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Wi-Fi Manager - súhlasy Aktivácia

Súhlas s analýzami:  Nie Súhlas s profilovaním pre marketingové účely:  Nie

Wi-Fi Manager Aktivácia

Verejná dynamická IPv4 adresa Aktivácia

OnNet Security Aktivácia

Názov Platnosť ceny Cena s DPH Splatnosť
Súčet všetkých zliav zo štandardných
poplatkov za Služby 

 180,00 EUR   

Základ pre doúčtovanie ceny -
počiatočná suma, ktorá bude klesať 

 180,00 EUR   

1) 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. 

2) Podnik a Účastník uzatvárajú tento Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovaní verejných služieb pre službu identifikovanú v tabuľke č.1 ako identifikácia prístupu
(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. 

3) Podnik a Účastník uzatvárajú tento Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovaní verejných služieb pre službu identifikovanú 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. 

4) 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. 

5) Podnik a Účastník uzatvárajú tento Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovaní verejných služieb pre službu identifikovanú v tabuľke č.1 ako identifikácia prístupu
(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. 

6) 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. 

7) ELEKTRONICKÁ FAKTÚRA: Účastník podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje/udeľuje súhlas na poskytovanie faktúry v elektronickej forme, a zároveň súhlas s
poskytovaním EF sprístupnením na internetovej stránke Podniku podľa platných Všeobecných podmienok a Cenníka. Zároveň bude Účastníkovi bezplatne
poskytovaná služba Podrobný výpis v elektronickej forme na internetovej stránke podniku. Ak Účastník využil možnosť zasielania rovnopisu EF na e-mail, EF
bude zároveň doručovaná ako príloha e-mailovej správy vo formáte PDF na e-mailovú adresu určenú Účastníkom pre zasielanie EF podľa tejto Zmluvy a jej
otvorenie nebude chránené heslom proti neoprávnenému prístupu k údajom. Účastník podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že si je vedomý zodpovednosti za
ochranu údajov na EF zasielanej na ním určenú e-mailovú adresu pred prístupom tretích osôb. Podnik nezodpovedá za škody spôsobené účastníkovi prístupom
neoprávnených osôb k údajom na EF vo formáte PDF. Odpis EF v listinnej forme je spoplatnený v zmysle Cenníka. 

8) ZÚČTOVACIE OBDOBIE: Trvanie zúčtovacieho obdobia je uvedené v tabuľke s názvom "Adresát - adresa zasielania písomných listín". Prípadnú zmenu trvania
zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred. Frekvencia fakturácie je jednomesačná.         

9) ZMLUVA O VÝPOŽIČKE: Táto časť Zmluvy tvorí osobitnú Zmluvu o výpožičke KZ, ktorú Účastník a Podnik uzatvárajú v súvislosti so Zmluvou o balíku. Podnik
sa zaväzuje prenechať Účastníkovi (ako vypožičiavateľovi) do užívania koncové zariadenie HAG/ONT (ďalej len „KZ“) a Účastník sa zaväzuje užívať KZ riadne a
na dohodnutý účel, ktorým je využívanie služieb v rámci balíka spolu s doplnkovými službami podľa Cenníka. KZ bude Účastníkovi doručené kuriérom, prípadne
povereným pracovníkom Podniku. Výpožička KZ nie je súčasťou Služby poskytovanej na základe Zmluvy o poskytovaní verejných služieb a riadi sa
Obchodnými podmienkami na predaj a nájom koncových zariadení (ďalej len „Obchodné podmienky“) pričom platí, že na Podnik ako požičiavateľa KZ sa
vzťahujú všetky práva a povinnosti, ktoré sa v Obchodných podmienkach vzťahujú na Podnik ako prenajímateľa a na Účastníka ako vypožičiavateľa KZ sa
vzťahujú všetky práva a povinnosti, ktoré sa v Obchodných podmienkach pre predaj a nájom KZ vzťahujú na nájomcu s výnimkou tých ustanovení, ktorých
uplatnenie je vzhľadom na platnú právnu úpravu možné len na nájomnú zmluvu Obchodné podmienky tvoria súčasť tejto Zmluvy o výpožičke. 

Doba trvania výpožičky je neurčitá – najneskôr do ukončenia Zmluvy o Balíku. V prípade zániku Zmluvy o výpožičke je Účastník povinný vrátiť Podniku KZ v
nepoškodenom stave spolu s príslušenstvom, a to najneskôr v lehote 10 dní odo dna zániku Zmluvy o výpožičke. Účastník je povinný v prípade straty alebo
poškodenia KZ alebo nevrátenia alebo vrátenia poškodeného KZ v stanovenej lehote po ukončení Zmluvy o výpožičke alebo počas trvania Zmluvy o výpožičke,
na základe výzvy Podniku zaplatiť Podniku (jednorazovo) zmluvnú pokutu 60,00 €. (DPH sa neuplatňuje). Podmienky vrátenia KZ sú uvedené v Cenníku alebo
ich Podnik oznámi Účastníkovi vo výzve na vrátenie KZ. 

 

Účastník má nárok na nájom koncového zariadenia HAG/ONT za cenu uvedenú v Tabuľke č. 1. Ak nie je v Tabuľke č. 1 uvedená žiadna cena, cena za nájom
HAG/ONT sa nevyberá. 

10) Spracúvanie osobných údajov: Podnik sa zaväzuje spracúvať osobné údaje výlučne na účely, na ktoré boli získane. 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. 

11) 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, prípadne 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. 

12) 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). 

13) 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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V Bratislave, dňa  08.08.2022

Slovak Telekom, a.s. v zastúpení
Silvia Haburaj

V.........................................................., dňa...........................

??ECSIGNATURE??
`sig,ref=customer1` [%1%]

 Firma /  meno priezvisko zákazníka
Základná škola s materskou školou, Pod lesíkom 19, Šarišské

Michaľany
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