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Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík Kód,objednávky: í,790981283í05služieb ilj,iffřLf' i3l333l33l §

Kód tlačiva: 841 §
ó
&ó

uzavretá v zmysle zákona č, 351t2O11Z.z. o elektronických komunlkáclách apríslušných u§tanovenl zákonač,5,13/í991 Zb. Obchodnóhozákonníka vznení 
L

neskoršlch predpisov

(d'aleJ len ,,Dodatok", ,,Dodatok k Zmluv€ o ballku" alebo,,Dohoda") medzi:

PoDNlK
Slovak Telekom, a,s, Bajkalská 28,817 62 Bratislava, zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel

Sa, vložka číslo 2081/B, lČo: 35 763 469, DlČ:2020273893, lČ pre DPH: sK2020273893
kód oredaicul Telesales VSE Supp 38864 lKód tlačivar 841
Zastúpený: Silvia Haburaj
(d'alej len "Podnik") a

účnsrruix _ pRÁvNlcKÁ osoBA/FyzlcKÁ osoBA - poDNIKATEl:

E§Á

Na položky označené * sa neuplatňuje DPH

PREDMET DODATKU
1) Ak je v Tabul'ke Č. '1 pre Službu k položke "Program služby" uvedená informácia "Aktivácia", dochádza na základe tohto Dodatku k zriadeniu danej Služby v

dohodnutom program€ a ÚČastnikovi je zvolený program Služby poskytovaný za cenu uvedenú V Tabul'ke č. ,1. Doba Viazanosti, akje pre túto Službuv Zmlúve
o baliku uŽ dohodnutá, nie je týmto Dodatkom dotknutá a plynie nad'alej boz zmeny a Podnik účtuje cenu v závislosti od toho, v ktorom momente doby
viazanosti §a tJčastnik nachádza.
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ZMLUVNÝ DOKUMENT JE POTREBNÉ POOPÍSnŤ NA POSLEDNEJ STRANE

obchodné meno /

Sídlo podnikania:
Obec Bohdanovce, Bohdanovce 142,04416 Bohdanovce pri Košiciach

Register, číslo zápisu
podnikatel'a: =_nqil, bolaqnoyeln opel, ,J
Kontaktný e-mail: Kontaktné tel.č.: 0911,14,1218
lCo: 00323985 / v lC pre DPH;
(d'alej len "Účastník")

šrnrurÁnNy oRGÁN l áxottruÝ ásrupcn / spLNoMocNENÁ osoBA
Titul/Meno/Priezvisko; obec Bohdanovce
Ulica: ISúpisné číslo: orientačné číslo:
Obec: PSC;
Telefón: 0911,141218 |č,op / pasu; Iloentitý cáia - EH30449í

ADR - adresa zasielania listín
Titul/Meno/Priezvisko : obec Bohdanovce
Adresa zasielania; Pqldqnqlce 142, 04416 Bohdanovce pri Košiciach
Spósob fakturácie: Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na internetovej stránke Podniku

Požadujem doručovanie EF PDF do e-majlu bohdanovceMT@azet.sk
zúčtovacie obdobie: Mesačne od 1.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

TABUťKA č. 1
BAL|K 1P - AKCIA; TP => DoBA VlAzANosTl; 24 mesiacov Aktivácia
Císlo zmluvy:
9926508661

Kontaktná osoba; - Obec Bohdanovce Telefón: 0911141218
Adresa doručenia: Bohdanovce 142, 04416 Bohdanovce

Názov služby: Verejná tgLglQnna služba
Císlo zmluvy:
2029462145

Adresa umiestnenia: Bohdanovce 142, 04416 Bohdanovce

Telefónne číslo: 0556941 í38
Typ pripojenia: Telefónna prípojka - VOBB
Program služby: Biznis linka L
Zverejnenie v telef. 4o4!ame: Žiadam o zverejnenie
Kz - HAG
Názov Platnost'ceny Cena s DPH Splatnost'
Balík Biznis linka L Akciová cena platná počas 1. - 30. mesiaca 30,00 EUR mesačne/vopred
Základ pre výpočet ZP - Balík Zmluvná pokuta za porušenie závázku taó,oo eun- jeonorazovo

viazanosti



za podmienok dohodnutých V tomto Dodatku k Znrluve o baliku. obsahom Balíka je Účastníkotn vylrraná kornbinácia joclncj, clvoclr alobo {roch §lužlob, ktoíými

SluŽbám v Baliku, ktoré uŽ boli Zriadené (d'aíej |en ,,Dodatok"). Jednotlivé Zmluvy k Službánr v Balíku sťr počas trvania zmluvy o balíku vzájornno závisló, a tocla
Zánik jednej zo zmlúv spÓsobuje Zánik ostatných Zmlťlv obsiahnutých v Dodatku k Zmluve o ballku, ak sa zmluvnó strany nodohoclnú iňak, Zahrnutlo rl,aIšej
S|uŽbY, zmena Podmienok existujúcoj SluŽby a/alebo Balíka alebo zrušenie ktorejkolvek zo Služlob v Balíku počas trvania tojto Zmluvy o batíku, podliehá
dohocle zmluvných strán.

3) Na základe tohto dodatku dochádza k uzatvoreniu novej Zmluvy o po§kytovani verejných slLržiolr, ak sa Služba má na základe tohto doclatku ů|častníkovi zriadiť

neuplatnia.

$PoLočNÉ U$TANoVENlA l( Po§t(YToVANlU §t.UŽl€B V RÁMcl BAL|lil
1) Podnik Poskýtuje ÚČastníkovi SluŽby zahrnutó v Baliku vo 7-volenom plograme v zmysle'labul'ky č. 1 a za ákciové ceny až ocl Rozhoclnóho r]ňa a to až c]o

uplynutia 30. lrtesiaca od Rozhochého dňa, Po uplynuti 3(). mosjaca lrucie Učastnil(ovi poskytovaný Ba]ík za cenu bez Viazanosti platnú pre tento Balík podla
Platného Cenníka, Po(lnik Poskytuje Účasíníkovi Služby v l3.tliku za akciovú cenu v zmysló tcjto Zmluvy za predpokladu sr,lčasňého výuživanla Služieb na
lovnakej adlese umiestnenia a za predpokladu plnenia podlnienok potlla tejto Zniluvy poóas colei doby Viaianosti,

zt]Ótovacieho obdobia Poclnik oznán]i tJčfl§tníkovi netjmt;nej jeden mOsiac vopred. Frekvoncia fakturácio je jorJnomesačtrá.

ZMENA $LUŽBY V BALÍí{U

$lužba Telefonovanie

Dodatkoln l( Zrnluve o baIiku dotknuté zostávajú v p|atllo§ti bezzmeny,
1| PQDMlENl(Y Al(ClE PRE PosKYTOVANlE SLUŽBY THLEFoNoVANlli

a) Prechod na niŽŠÍ progranr SluŽby'l'elefonovanie je spoplatnený poplatkom 9,9B Eur s DPll, V prípado Využitia ponuky na cločasnó využlvanio vyššieho
progranlLl Za cenu nižšieho
i) V akcii na 3 nresiace nlá ÚČastnik PráVo na preclrod na nižší program s|užby jeclenkrát bezplatnc 1ročas prvých 6 ntosiacov od začatia poskytovania
Služby

ii) v akcii na 12 tnesiacov má UČastník piáVo na pt'eclrocl na nižší proglam služby jedenkfát bozptatn9 poóa§ prvýOh 15 mesiacov ód Začallí) po§kytovania
Služby.

netlá vplyv na p|ynutie cloby viazanosti.
b) Pťe stanovenie VYŠŠieho Proglamu služby je určujůce nas|eclovné poraclie, pťičom pismono a) označujo najnižší program a písmollo cl) najvyššl program,

resP. V PrlPade Programu Biznis l-ií'rka písmeno e) označuje najnižší program a písnleno g) ňajvyšši brogiam: a) oórna Háppy s, b) ilrnj Hafpy"v, 
"jDonla l,1appy l. a d) Doma Flappy XL, e) Bizni§ Linka lr], f) Bizni§ Linka l_, 9) Bjznis t_inka Xl_,

Z^vbao(vlAZANosTl

VýPoVedná lehota alebo iná o§objtne dohodnutá Iehota uplynio počas clojednanej iio'Uy viazánosti, (ii) žiadost'o pr6;osenle ie|eiónneho čísla k inému poclniku

poskytovania služieb Podniku, kody doba viazarrosti ncplyrrie.

ZMLUVNÁ PoKUTI\ (zP)

Pokuta okrem sankÓnej a PrevenČnej funkcie. predstavuje aj paušalizovanr] náhradu škocly spósoberre1 Rodňit<u v doóteatu porušenia závázku viazanosti

ktorá predstavuje rozdiel medzi neakciovot| a akciovou kť]pnou cenou, ak bolo Úča§tnikóvi na záklaclo tejto Dohorly poskytnuté. Óoneíity po.kvtnuto'Ůiárřnii,oui

Akciovom cennÍktt, Základom Pre Výpočet zmluvnej pokuty v prípade |)orušenia závázku viazanosti všetkýcn §tužiáb v aaiítu'ie .Útot iáňaou ÓÍe výpočet vo

tabulke Č. 1. Základom pre.,VýpoČet zmtuvnej Poluly V pfípade porušenia Zmluvného láváZku viazanosti lon vá Vzt'ahu k niektorej zo Služiob V Ballku Jo st,lčetzákladu pre VýpoČet Vo vztahu k tejto jednotlivej SIuŽlle a tých zariadeni, ktoré boIi Účastnikovl posxýtnutó vylutno vo Vzt,ahu k tejto Službo a to Vo Výške

samostatnej Časti tejto Dohodv s označenín],,PREDAJ ZAR|ADENlA". 'fenio základ pre určonlo zmtuvrio1 pótuty 1o v ÓÓnóá" Ózňáó'oňýa; ár<ii,,žal<locr pr"
Výpočet".

Viazanosti aŽ do dňa ukonČenia ZmlUVy alebo prel,ušenia po§l(ytovania služieb V dóg|ecikŮ pói,usoňta zmluvnóho závázku Viazano§ti;
VyúČtovaná sltnla zrnluvnej pol(uty 1 7-ál<lar) pre výpoČet ZP * (celé dni uplynuté z doby Vjazanosti/colkový poó€t dn í doby viazanosti * Zálítad plo VýpočetzmluVnej pokuty)

pokuta, len vo výške presahujúcej sumu vyt'tčtovanej zrnlúvnej polruty.

ZÁVERFčNÉ Us,rANoVENlA
1) SIJRACÚVANIE osoBNÝcH ÚDAJOV: Poclnik sa 7-avá/-LlJo spracť]Vat' osobnó ťtclaje Výluóne na ričoly, na ktoré boli Získanó. V pripade zmeny ťlčoluspraoovania osobných (tdajov si na túto z-monu Vyžiada osobitný orlhlas. Viac- informácii o'používaní osobných rldajov 'možno 

ná.jsť naWWW.telekom.Sk/osobne-Uclaje,
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2)

3)

4)

5)

Zmluvné strany sa dohodli, že V prípade Zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik opráVnený ktorúkolvek Z konečných c|en služieb Podniku upraviť tak,
žekzákladu dane (cene bez DPH) uplatní sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu V čase Vzniku daňovej povinnosti Podniku.

Vo Vzťahu k Službám, pri ktorých je V Tabul'ke č. 1 k po|ožke,,Názov služby" uvedené,,Aktivácia" sa týmto.dokumentom uzatvára Zmluva na dobu neurčitú.
Tento Dodatok nadobúda platnost'a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranaml. V prípade, že je Učastník povinný v zmysle § 5a ods, 7 zákona č,
21112000 Z. z. o slobodnom prístup9 k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode iníormácií) v znení neskorších predpisov
zverejniť Dodatok, nadobúda tento Dodatok p|atnost'dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnost'dňom nasledujúcim po
dni doručenia písomnóho potvrdenia o zverejnení tohto Dodatku Účastnikom Podniku, ktorý týmto zároveň požadU.ie takéto písomné potvrdenie o zverejnení
tohto Dodatku.

Táto Zmluva nadobúda platnost' a úóinnost' dňom jej podpísania zm|uvnými stranami. V prípade, že je Účastník povinný v zmysle § 5a ods, 7 zákona ó.
21112000 Z. z, o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácíí) v znení ne§korších predpisov
zverejniť Zmluvu, nadobúda táto Zmluva platnosť dňom jej podpísania opíáVnenými zástupcami oboch zmIuvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
doručenia písomného potvrdenia o zverejnení tejto Zmluvy Účastníkom Podniku, ktorý týmto záloveň požaduje takéto pisomné potvfdenig o zverejnení tejto
Zmluvy.

Vyhlasujem, že som sa oboznámi| s obsahom tohto Dodatku k Zmluve o bal{ku, ako aj so Všeobocnými podmignkami pre poskytovanie verejných služieb (d'alej
len ,,Všeobecné podmienky"), o§obitnými podmienkami pre poskytovanis služieb Televízio, osobitnými podmionkami pre poskytovanie služisb lnternetového
prístupu alebo osobitnými podmienkami pre poskytovanie Hlasových služiob v záVislosti od toho, ktoré Služby stJ na základe tejto Zmluvy o balíku Učastníkovi
poskytované, tvoriace prílohu Všeobecných podmienok, Obchodnými podmienkami na predaj a nájom koncových zariadenl prlpadne d'alšie osobitnó podmienky
vydané Podnikom a upravuiúce podmienky pre poskytovanie služieb poskytovaných na základe tejto Zmluvy o baliku (d'ale.j len ,,Osobitné podmienky") a
cennikom pre poskytovanie služieb Podniku, Vrátane Akciového cenníka (d'alej |en ,,Cennlk"), ktoró sa ako neoddeIitel'né súčasti tejto Zmluvy o balíku
zavázujem dodržiavať. Svojím podpisom polvrdzujem (i) prevzatio Všeobecných podmienok, osobitných podmienok a Cennlka, (|i) že si závázne objednáVam V
tejto Zmluve o balíku špecifikované Služby, (iii) že sa zavázujam riadne a včas plniť Všetky povinnosti VyplýVajúcé ztello zmluvy o ba|íku. Vyhlasujem, že som
bol oboznámený Podnikom, že aktuálne informácie o platných cenách za Služby je možné získať v aktuálnom Conníku dostupnom na www.telekom.sk alebo
ine,i internetovej stránke Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradí a na predajných miestach Podniku.

Podnik a Účastník sa dohodli na určení dóvodov podstatnej zmeny zmluvných podmienok tak, že tieto dóvody srl obsahom ča§ti Všeobecných podmienok pre6)

lF.. 
,#,}rQr-s

SlsíaftTeiol*nr es" I
Slovák Telekoni, a.s, v zastúpení

Silvia Halruraj
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Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík ^Ýj:?j?9:9y,!l 

.rno"22:2912l:

služieb

uzavretá V zmysl€ zákona č, 35112011 z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných ustanovení zákona č, 513h9s1 Zb. obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

(ďaleJ len ,,Dodatok", ,,Dodatok k zmluve o balíku" alebo,,Dohoda") medzi:

PoDNlK

(d'alej len "Podnik")a
účnsrnix - pRÁvNlcxÁ osogA/FyzlcKÁ o§oBA _ poDNlKATEr

Kód účastníka; 1010631200 o
Kód adresáta: 10í063'120í ts

Kód tlačiva: 841 §
@
ó
@

L

$ťT:,* 
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ffi zMLuvNÝ DoKuMENT JE poTREBNÉ poopísnŤ,NA posLEDNEJ STRANE

Slovak Telekom, a,s Bajkalská 28,817 62 Bratislava, zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel
Sa, vložka číslo 2081/B, lČo: 35 763 469, DlČ: 2020273893, lČ pre DPH; sK2o2o273893

Kód predaicu: Telesales VSE Supp 38864 IKód tlačiva: 841
Zastúpený: silvia Haburai

obchodné meno /

Sídlo podnikania:
Obec Bohdanovce, Bohdanovce 142,04416 Bohdanovce pri Košiciach

Register, číslo zápisu
podnikatel'a: =-^eil, bhdqnoyu) @ qxqL. CKJ
KontaktnÝ e-mail: Kontaktné tel.č.; 0911141218
lčO: 00323985 / -L) lC pre DPH:

(d'alej |en "Úeastnix";

šrlrurÁnNy oRGÁN t áxorunÝ ásrupcn / spLNoMocNENÁ osoBA
Titul/Meno/Priezvisko: obec Bohdanovce
Ulica: lsúpisné číslo: orientačné číslo;
Obec: PSC:
Telefón: 0911141218 |e .op / pasu: Ildentity Card - EH304491

sÁ,ADRESAT - adresa zasielania písomných listín
Titul/Meno/Priezvisko obec Bohdanovce
Adresa zasielania: Bohdanovce 142, 04416 Bohdanovce pri Košiciach
Spósob fakturácie: Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na internetovej stránke Podniku

Požadujem doručovanie EF PDF do e-mailu bohdanovceMT@azet.sk
zúčtovacie obdobie: Mesačne od'l ,dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

TABUuKA ě. 1

BALIK íP . AKCIA: TP => DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov Aktivácia
Císlo zmluvy:
9926508619

Kontaktná osoba: - Obec Bohdanovce Telefón; O911141218
Adresa doručenia: Bohdanovce 142, 04416 Bohdanovce

Názov služby: Verejná telefónna služba
Císlo zmluvy:
991 431 41 54

Adresa umiestnenia: Bohdanovce 142, 04416 Bohdanovce

Extra čislo 1 : 055694121 8

Telefónne čísIo: 0557294405
Typ pripojenia: Telefónna prípojka - VOBB
Program služby: Biznis linka M

Zverejnenie v telef. zozname
Zvereinenie v telef. zozname

Žiadam o nezverejnenie
Žiadam o nezvereinenie

Extra čislo
Kz - HAG
Názov Platnost'ceny Cena s DPH Splatnost'
Balík Biznis linka M Akciová cena platná počas 1. - 30. mesiaca 19,99 EUR mesačne/vopred
Základ pre výpočet ZP - Balík Zmluvná pokuta za porušenie závázku ,l80,00 EUR* jednorazovo

viazanosti
Na položky označené n sa neuplatňuje DPH



PltEDMET DOnATKU

dohodnutom prograrne a UČa§tníkovi je Zvolený progl,arn Služby poskytovaný za conu uvec]enťl V Tabul'ko ó, 1, Doba Viazanoíiti, ak jo pro tťrto §lLržbu'v Zrnlúvo
o balíku uŽ dohodnutá, nie je týmto Dodatkorn dotknutá a plynie nad'alej bez znreny a Podnik rlčtuje conu v závjslostl orl tohÓ, v ktorcm lnomonto (ioby
viazanosti sa učashrlk nacháclza.

za podmienok dohodnutých V tornto Dodatku k ZmlUVe o balikLl, obsahon] Ba|ika je t]častnikom vybraná kombináoia jodnej, dvoch ale6o koch Slrržiob, ktorými
sL1 Hlasové sluŽbY, SlLtŽbY Televlzie a SlLrŽby lnterlletového plístupu, Tento l)odatok l( Zrnluve o bálíku sa považu)ezá Zr,Íuvu o poskytovaní vorejných služieb
vovzťahuktýmSluŽbám,ktoréeŠteneboli pt'eduzavretítntohtoDoclatkukZnluveobalikuzriadoné(<Jh|ej len,,Zmluva")aDoclatŘykŽmluvámvovŽt,atruxtl;m

zánik jednej zo zml|Jv spÓsobujo zánik ost.ltných Zmlťlv ol]giahnutých V Dodaiku k Zlnluve o baliku, ak sa Zmluvné strany neclohodnti iňak, Zahrnutie d,alšej
SluŽby, zmena podmienok existujťlcej SluŽby a/alebo tsalíka alebo zritšenio ktorejkolvek zo služieb v Balíku počas h,Va;ia tejto Zmltlvy o balíku, po<lliehá
dohode zmluvných skán.

netlpIatnia,

sPoLočNÉ U$TANoVENlA l( PO$I(YToVANlU sLUŽlriB V RÁMcl LIALÍlm
1) Podnik poskytuje UČastníkovi sluŽby zahrnutó V t3alíku Vo zvolenorn píograíno V zmy§ie 'labul,ky č. 1 a za aRciovó ceny až ocl Rozhoclnóho clňa a to až clo

upiynutia 30. mesiaca od. Rozhodného dňa. Po ulrynutí 30, mesiaca bucló Účastníttoúi poskytováný BaIík za cenu bez vIázanosti píatnťI pro tonto l3allk podl,a
Platného Cennika. Podnik PoskYtuje Ljčastníkovi Služby v Balíku za al<ciovú oenu v zinystó tojto Zmluvy za preclpoklariu srlóasÁóno výuživanla Služiob na
lovnal(ej adrese umiestnenia a za predpok|adtl plllenia podllienol( podl'a tejto Znrluvy počai celoj'doby vjaz'anosii.

zr]Čtovacjeho obdobia Podnik oZnámi ťJčast|líkovi najmonej jeden trtesiac voprt;cl. FIekvencia fakturácie jo joclnomesačná,
ZMENA sLUŽt]Y V B/\LÍí(U

prípade ukončenia jej poskytovania, je Úóastnlk povinný poclniku toto koncovó zariaclenie bezodkladno vrátit,,

Cena Za posl(ytovanie jedného EXh,a ČÍsla bez Viazanosti je 6 l:UR s DPll, pričom znrluvná pokuta sa neuplatňujo
íjlužba "relefonovanie

Dodatkom k Zm|uve o balíku dotknuté ZostáVajú V plaho§ti bez zmony.

1) PoDMlENKY Al(ClE l]ílE PosKYToVANlE SLUŽBY TELErroNoVANll.:
a) Plechod na niŽŠÍ progían] SlLrŽby'tclefonovanie je spop|atnený poptatkom g,9B Eur s DP|J, V prípa(]e Využitia ponul(y na doóa§nó využlvanie vyššlehoprogramu za cenu nižšieho

i) v akcii na 3 tnosiace nrá UČa§tnik právo na precho(l na nižší program služby jecl§nkrát bozplatne poóas prvých 6 tnosiacov od začalla poskytovania
Služby

ii) v akcii na '12 ílesi€icov má ÚČilstnlk Právo na preohod na nižší progranr služby jodonkrát bozplatnc počas prvých 15 moslacov od zaóalia poskytovania
Služby.

Pre urČenie niŽŠioho,l)rogranrLr sluŽbY, je rozhodujúce porac]ie ulčel]ó v nasleclujrJcom pí§mono tohto bodu. Zmena programu služby v zmyslo tohto písm,
nemá V|]lyv na plynLltie doby Viazanosti,

b) PÍe stanovenie vYŠŠieho Program! §luŽby je určujrlce nasledovné p_oradie, prióom.pisrneno.a) označujo najnižšl program a písmono cJ) na1vyšší program,resP. v PríPade Programu Biznis Linka plsmeno.e) o1la_č{9 lralnižší progránr a pĚrneno g) Áajvyššl irrngr';in; a) nóma Háppy s, nlb,oilá Happy M, o)Doma llappy L a d) Dorna tlappy Xl-, e) Biznis Linka M, f) BiznisLinka L, !; ounis Linka X[.
ZÁVAzol( VIAZANosTl

výPovedná Iehota alebo iná osobjtne dohodnutá |ehota uplynie počas dojednane.j Óoby viazanosti, (ii) žlaclosť o pronesonie ióteiónnotro čísla k lnónru poclniku

poskytovania Služieb Podniku, kedy doba Viazanosti neplynie,
ZMI-UVNÁ POKIrTA (ZP)
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Podnik a Účastnik sa dohodli, že porušením závázku viazanosti Vznikno Podniku voči Účastníkovi právo na zaplatenie vyrlčtovanej zmluvnej pokuty. Zmluvná
pokuta okrem sankčnej a prevenčnej funkcie predstavuje aj paušalizovanú náhradu škody spósobenej Podniku V dósledku porušenia ZáVázku Viazanosti
vzhl'adom na benefity, 

-t<toro 
poonix dosr<Ytór úbasiniróvi na'zártaoe tejto Dohody, Benefitmi sa rozumió sr]čet všetkých zliav Žo štandardných poplatkov za §

zriadenle a poskytovánie Služby (vrátane Doplnkových služieb) podl'a cenníka (rozhodujúce sú ceny bez Viazanostl), zl'ávazceny Zariadenia póot'a-ta'uut'ty e, t, F
ktorá predstavuje rozdiol medzi neakciovou a akciovou kúpnou cenou, ak bolo Účastníkovi na základe tejto Dohody poskytnuté, Beneíity poskytnuté Účastníkovi §
na zákIade tejto Dohody tvoriace základ pre výpočet zmluvnej pokuty sú uvedené v tabul'ke č. 1 a v óasti ,,podmienky akcie pre poskytovanie služby", prípadne v P
Akciovom cenniku. Základom pre výpočet zmluvnej pokuty V prípade porušenia závázku Viazanosti Všetkých služieb V Balíku je súčet základu pre Výpočel Vo d
vzťahu k Balíku a základu pre výpočet vo vzťahu k všetkým zariadeniam, ktoré boli Účastníkovi na základe tejto Dohody poskytnuté a to vo výške uvedenej v
tabul'ke č. '1. Základom pre výpočet zmIuvnej pokuty v pripade porušenia zmluvného závázku viazanosti len vo vzťahu k niektore,i zo Služieb v Balíku je súčet L
základu pre výpočet vo Vzt'ahu k te.ito jednotlivej Službe a tých zariadení, ktoré boli Účastníkovi poskytnuté Výlučne Vo vzťahu k tejto Službe a to vo výške
uvedenej v tabul'ke č. 1. Ak je predmetom tejto Dohody aj predaj zariadenia špecifikovaného v Tabul'ke č. 2 tejto Dohody na základe osobitných podmienok tejto
Dohody s označením ,,PREDAJ ZARIADENlA', v Základe pre výpočet ZP nie je zoh|'adnenázl:avaz kúpnej ceny takéhoto zaíiadenia a je.j vrátenie je upravené v
samostatne.j časti tejto Dohody s označením ,,PREDAJ ZARIADENIA'. Tonto základ pre určenie zmluvnej pokuty je v Dohode označený aj ako ,,Základ pre
výpočet".

2) Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty bude vypočitaná podl'a nižšie uvedeného vzorca, ktorý vyjadruje denné klesanie zo Základu pre výpočet počas p|ynutia doby
Viazanosti až do dňa Ukonóenia ZmIuVy alebo prerušenia poskytovanja Služieb v dósledku porušenia zmluvného závázku Viazanosti:

Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty = Základ pre výpočet ZP - (celé dni uplynutó z doby Viazanosti/celkový počet dní doby viazanosti - Základ pre výpočet
zmluvne.j pokuty)

3) Zmluvná pokuta je splatná v lehote uvedenej na faktúre, ktorou je Úóa§tníkovi vyúčtovaná. Uhradením zmluvnej pokuty zaniká dojednaný závázok viazanosti vo
vzťahu k te.i službe alebo Službám, kU ktorým bola zmluvná pokuta uhradená, preto Učastník zmluvnú pokutu za porušenie závázku viazano§ti Zaplati iba
jedenkrát, Podnik je oprávnený požadovať náhradu škody spósobenej porušením závázku viazanosti, pre prípad ktorej bola dojednaná a vyúčtovaná zmluvná
pokuta, Ien vo výške presahujúcej sumu vyťtčtovanej zmluvnej pokuty.

ZÁVEREČNÉ USTANOVEN|A
1) sPRAcÚVANlE osoBNÝcH UoRJov: Podnik sa zavázuje spractlvat'o§obné údajo výlučne na rlčely, na ktoré boli zí§kané. V prípade zmeny rlčelu

spracovania osobných údajov si na túto zmenu vyžiada osobitný §úhla§. Viac informácií o používaní osobných údajov možno nájsť na
WWW.telekom.sk/osobne-udaje.

2) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnoný ktorúkolvek z konočných ci6n služieb Podniku upraviť tak,
že k základu dane (cene bez DPH) uplatní sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu V óa§e Vzniku daňovej povinnosti Podniku,

3) Vo vzťahu k Službám, pri ktorých je v Tabul'ke č. 1 k položke,,Názov služby" uvedené,,Aktjvácia" sa týmto dokumentom uzatvára Zmluva na dobu neurčitú,
Tento Dodatok nadobúda p|atnost'a účinnosť dňom jeho podplsania zm|uvnými stranami, V prípade, že je Účastnik povinný v zmysle § 5a ods. 7 zákona č_
211l2o0o Z. z. o slobodnom pri§tupe k informáciám a o zmeno a doplnoni niektorých zákonoV (zákon o slobode iníormácií) v zneni neskorších predpisov
zverejniť Dodatok, nadobúda tento Dodatok platnosť dňom jeho podp|sania oprávnenými Zástupcami oboch zmluvných strán a r]činnosť dňom naslodujúcim po
dni doručenia písomného potvrdenia o zverejnení tohto Dodatku Účastníkom Podniku, ktorý týmto zároveň požaduje takéto písomné potvrdenie o zverejneni
tohto Dodatku.

4) Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. V prípade, že je Učastník povinný v zmysle § 5a ods, 7 zákona č,
21112000 Z. z, o sIobodnom prístupe k informáciám a o zmeno a doplnení ni6ktorých zákonoV (zákon o slobode informácií) V znení neskorších predpi§ov
zverejnit'Zmluvu, nadobúda táto Zmluva platnosť dňom jej podplsania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
doručenia pisomného potvrdonia o zverejnení tejto Zmluvy Učastnlkom Podniku, ktorý týmto zároveň požaduje takéto písomné potvrdenie o zverejnení tejto
ZmluVy.

5) Vyhlasujem, že som sa oboznámil s obsahom tohto Dodatku k Zmluv€ o baliku, ako aj so Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie Verejných služieb (d'alej
len ,,Všeobecné podmionky"), Osobitnými podmienkami pre poskytovanie služiob Televízie, Osobitnými podmienkami pre poskytovanie služieb lnternotového
prlstupu alobo osobitnými podmienkami pre po§kytovanie Hlasových služiob v záVislosti od toho, ktoré §lužby srj na základe tejto Zmluvy o ballku Účastníkovi
poskytované, tvoriace prílohu Všeobecných podmienok, Obchodnými podmi9nkami na predaj a nájom koncových zariadení pripadne d'alšie osobitné podmienky
vydané Podnikom a upravu.júce podmienky pre poskytovanie s|užjeb poskytovaných na základe tgjto Zmluvy o ba|íku (d'alej len ,,o§obitné podmienky") a
Cenníkom pre po§kytovanie s|užieb Podniku, Vrátane Akciového conníka (d'alej len 'cenník"), ktoré sa ako neoddelitgl'né sr]časti tejto Zmluvy o balíku
zavázujem dodržiavať. Svojím podpisom potvrdzujem (i) prevzatie Všeobecných podmi€nok, Osobitných podmienok a Cenníka, (ii)že sizávázne objednávam v
tejto Zmluvo o ballku špecifikované Služby, (iii) že sa zavázujem riadne a včas plniť všetky povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy o baliku, Vyhlasujem, že som
bol oboznámený Podnikom, ž€ aktuálne informácie o platných cenách za Služby je možné zlskať v aktuálnom Cenníku dostupnom na www.telekom.sk alebo
inej internetovej stránke Podniku, ktorá.iu v budúcnosti nahradi a na predajných miostach Podniku,

6) Podnik a Účastnlk sa dohodli na určení dóvodov podstatnej zmeny zmluvných podmienok tak, že tieto dóvody sr1 obsahom časti Všeobecných podmienok pre

H.\§ff.*
Slcrvak Tclekom1 a.s, v zastúpení

Silvia HabUraj ái'nrt m.eňo priezvisk a záRazníka
:. ,, Óbec Bohdanovce
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V Bratislave, dňa 28,102020


