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Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 

uzavretý podľa zakona č. 35112011 Z.z. o elektronických komunikéclách medzi Podnikom a úcastníkom (ďalej len .Dodatok"}. 

PODNIK 
Obchodné meno: Slovak Telekom, a.s. 
Sídlo I adresa: Baikalská 28, 817 62 Bratislava 

Kód objednávky: 
Kód účastníka: 
Kód adresáta: 

Kód tlačiva: 

1-28952183680 
1010542700 
1010542701 

812 

Zapísaný: Obchodný reaister Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B 
ICO: 35 763 469 IDIC: 12020273893 
Zastúpený: Silvia Haburaj [Kód predajcu: . .. 
(ďalej len Podnik } a 

ÚČASTNIK- PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA - PODNIKA TEĽ 
Obchodné meno I 
Sídlo odnikania: 
Register, číslo zápisu 

nikateľa: 

(ďalej len "Účastník") 

Obec Rudinská, Rudinská 125, 02331 Rudina 

starosta udins.ka..s.k _ 
00314277 Dl 

ŠTATUTÁRNY ORGÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA/ SPLNOMOCNENÁ OSOBA 
Titul/Meno/Priezvisko: • Obecný Urad 
Ulica: 1 Súoisné číslo: 1 
Obec: 
Telefón: 1 C.OP I Pasu: 1 -

ADRESÁT d • 1 • · hr ť • a resa zasie ama Disomnvc IS In 
TitullMeno/Priezvisko: Obec Rudinská 
Adresa zasielania: Rudinská 125, 02331 Rudina 
Soôsob fakturácie: PaDierová faktúra zasielaná Doštou. 

TABUĽKAč. 1 

l IC ore DPH: 
1 Telesales VSE Rep 39496 

1 Orientačné čislo: 
TPSC: 

AKCIA: 201412015 ·Biznis kampaň· Telefonovanie· ISDN=> DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov 
t " •. ><;"•·, ··J>:_.:„,~f'.:::.•:..". e. : ".„....-••. \· ·;:- ~· 

1 SK2020273893 
l Kód tlačiva: 812 

1 
r 

Aktivácia 

Císlo zmluvv: 2028725812 Adresa umiestnenia: Rudinská 125. 02331 Rudinská 

Ďalšie číslo MSN: 0414220199 
Oalšie číslo MSN: 0414220198 

Telefónne člslo: 0414241201 
Pr<X1ram slutbv: Biznis ISDN Uni 100 
Zverejnenie v telef. zozname: Žiadam o zverejnenie 
Zverejnenie v telef. zozname: Žiadam o zvereinenie 

Biznis ISDN Unl • PriplatkoYÝ balík 
Zobrazenie čísla volaiúceho utr\iatera CUP 
Výpis odeh. volaní posielaný o°'tou • VoVfJ 
Zasielať na adresu: Adresáta 

Zvereinenie v telef. zozname: liadam o zvereinenie 

Aktivacia 

Biznis ISDN Unl 100 Akciová cena platná počas 1. - 30. mesiaca 25,00 € mesačne/vopred 
Základ ore VÝoočet ZP Zmluvná ookuta za oorušenie záväzku viazanosti 180,00 € it!rlnorazovo • 
Na položky označené' sa neuplatňuje DPH 
1) .Podnik a Účastník uzatvárajú tento Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovanl verejných slutieb pre službu s telefónnym čislom identilillovaným Y tabulke č. 1 (ďalej len ,Zmluva'} menl a uprnvuje 

v rozsahu a spôsobom uvedenym v tomto dodatkLI Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté ostávajli v platnosti bez zmeny.' 

2) Ak dochádza na základe tohto Dodatku k zmene programu Služby, bude ÚtasUllkovl pasky10vaný 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 úetovar cenu v závislosti od toho, v ktorom momente doby viazanosti sa účastník nachádza. 
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3) 

4) 

5) 

6) 

Účnlnlk vt11jllj telelóJirief slJtby tú právo zaplsar sa do llllalómeho ZOZJ\8f1lU Pochl;u (ak ít V)'däva.nY ~) a mrutatnej ~ ~ a na sprisklpnenie svo;dl údajov 
poetytovaietom lnformačnýcn slllžlel> o telettlnnych tlslacfl alebo telelórrryc:h zoznamov, a to v ro2Satlu. lelel6Me číslo póclejeflé Učamikovi na lál>:lade ~. acnsa Ull'ie$menia ktJnawého 
bodu vtn;wj ~ slutby e lllt!llO, prie.Msi.o v pripade fyzOej osc17f - MJ!Qdnil:atefa, alebo obdlodné meno v pri;iade fyzlclcej 0600y - podriltal«a alebo prM!k:teí o&lby, priii>m ~ 
(kjajl IVotíll tzv úldad11ý nmah Odajov pr1 Cáfi' zvmjnenla v zoznalTI! účastnlkov a lnfofmaerM!j sllJ2t:e. Účasmik. ~je iyZdolJ ooobou podníkatelom alebo prävoickou osobou ;e zao..ell 
op'évnený po!iadať spolu so dldadným razaatiom údajov aj o ZV8'ejneníe kal~rie jednej vyb<anej ekononick.ej č11111osli Účaslllllca v zo.zname • infonnačnej sluttle Podniku. v prípade 060bitnej 
cklhQdy e f'lxilikom, móhl byľ v zoi:name a íolormačnej sM!Je Podfliw z-~es-e;iene aj dalile údaje ul'OOnô UC<leb'likom nad rámec tzv. zAldac*\lill<> rozsahu podfa ~dlajúcej vety, ak Sli 
relevantné na iJt.efy telelónoelio zoznamu. V pllpade !íadosti o zvwejnenie údejov zarovel\ Účastnlk zélnmrí berie na ve~omie a Slllllasi s podmienkami zverejne11la uveden)'mi v POOmieokach 
epracirvanla osoboi'd\ pre-1ádzkovýcn a lol<allzačn)'ch údajov, IJl>rawjťJcich podmienky zverejilovllnia u<!ajov účastníkov v telefónnom zozname a 1ntlmiačných sh~b;ich. 

ZúCTOVACIE OBOOSIE je jedllOmesačné. Trvanie z~tovacieOO obdobia je od Pf\lého do posledného ci\a kalendárneho mesiaca. Aipaclnu zmenu trvania zelelovadeho obdobia Po<ili'i( Olllllmi 
~stnlkol'I najmenej jeden mesiac vopred. Frekvencia fakturácie je jednomesaaiá. 

PODMIENKY AKCIE: 

a) Oča;lnlk ma ná'ilk na PDlikyU)Vanie Shdby vo zvolenom progrillTie v z.mysl8 :a.b\Aky e. 1 za allciové ceny podla tatxlky č. 1, a IO odo dňa uzavretia Dodlltku, až do ui:tfnutia 30. mesiaca 
odo dtla uzavretia Dodaikll. Po uplynuli 30. mesiaca odo <ria uzavretia Oodat~u buďe Účastniko'li poskylova'ly zvoleny program sll.IŽby 7.a cenu bez YiaZM066 p00ra ~~ Cemika ako 
cene bez l'iazaOO$il. 

b) Oč.stilk slricl ninll< na vyuťl\'llllie TP1 z.a akcioYé cerrt alello akáových pocimíenok v zmysle !DNo Ooda!loJ, 3X (i) poč;is c1oboJ \Mzanosti dôjde k zm;ne v osobe ut.astníta z pr.ivnidtej 
'**1{ alebo fyllcUj DIOOy- podníkallla na lylb6 OIObu - spotreiit&la. aBbo ('') (nehodu z ISDN BRA prislvpu na TP1. 

2MLlNNA PôKUT A i2P): 

a) f'lltllk 11 Oantnl! Iii d<lhOdll, ž• poruHnlm zavázlQJ viazanosti vznikne Podniku voči Úča3tnlko'li J)!tfo na za(:Rllenie ·;yOODvmej zmk.Nnej polluty. Zmll!'lna pollu!B okrem sankčnej a 
pr8'1entnej lunkcie predSl!lvuje e) paitallzllvan(J ntindu Ako<iy spôsob«Jej Podnik\J v llOoledlw porušenla záor.lzlw viaz.allos~ vztiadom na booefcy, klllfé Podnik~ Účasrilkovt na 
Základe teí!O Zmluvy. Benefttni sa rozumie ~ vte'.lých Zliav zo 61andardllýdJ poplalkov za Dladenle a poskytovmle ~ (vralane Dopt\kových sllžiell) podfa Cennika (IQZ!lodu)íQ) 
sú ceny bez 'ilazanosôJ. Zlll'la z ceny KZ. k10lá pre<istawje rozdiel medzi neakciovou a akcloYou klipnou cenou, ale bolo llwmlkllYi ne Základe tejto ZrriJVy pos~té. Ukladom rn 
výpotet zmluvnej poli!Jly za (lOIUlllllt závältw viazanosti t&Jo Slutby, ktOrá zohlaďluje Beoefl!y poskytnuté Úča51nikovi podla tejto Zrnllvy, je súlet z~ p~ výpOCel zmbvnej pokuty 
vo vzťahu k pol\IAenlu zmluvneho Záväzku vtazanosti SlUŽby a p~padne KZ, ak boli utastnikO'li poal<ytnuté vo vzl'allu k 1ej1D Sluit>e, a to 'IO ~e ulteo!Jj v !llb\lky č. 4 a 5 IOlto CV (ďalej 
len .Zillklad pre výpoter). Vyuélovana suma zmluvnej DOkUty bude \IYl»Čfii111á (l(J(fa nižšie uvedenél\o vzorca. ktort vyjadruje denné klesanie zo za kladu pre 'fÍIXl(:el počas ~ooa doby 
viwnosti al do dfla uk011Cllnla Zmluvy alebo preru$ania Poskylôvania Slu:!leb v éôslElllku poMenla uvAzl<U VlaZanosti. 

b) 

Vy(JetovMé si.ma zmhM1ej pokllty • Zéklad pre výpot.et 2 P - (celé dri uptynuté z doby viazan~tiloelllový poCet dni oob'j viaZanosU • Zfll<lad j:le výpoceumtuvnej pol<.llty) 

c) ZmllMlll porula je >?alnä v l!ilOI& uvedenoj na lalrnire, !áofou ;e Úča&rlikoYi \l)'(ttovanä Ullradenlm zmluvnej pol\11)' zaniki dojednaný zM.zok viazanos1i, pn!lo Účasiník zmu.inu 
rciWhl za paru~ z.áväzXu viazanosd zaplatl iba )adentrM. Podnik Ji! oirimený Po!adtNBI' n~ ~spôsobenej poMellim záväzku Viazaoo91i, pre prípad !rorej bola dojedna11:I a 
vyôčloYa.'lá zmluvná po;ru:a, len YD ~\e ~;'.'!:ej sumu yYi'.tlovanej znwoet polllKy. 

dl 2AVAZOK VlAZANOSTI: útastnlk sa zaväzuja. 11 po dob<.l 'lialaoosli v zmysle iejto ZrnlN'I (daej len .dita vialan;í'). kk>fá sa~ od Rozhodnéoo dňa: fil zo!Mv zriMml vzraru 
'Pcd<lillom vo vzfat-.i k Stuti>e posky1olilWl•j podľa ltjto Zmluvy, tedil n"')'konli il~oy úkon, ktorý by viedol k ukoočeniu ZmlNy a (i) budA riodM e včas utvádzaľ cenu za poslcy\!:lVaM 
Sluibu (ďlllej len ~äzok viazanosti'), priôom poru§en~11 z3väzlcu vial.anosli je {ij výpovlld ZrrfANy Učastnikom. alt~ lehota alebo in* osobitlle dohodncJá lehota uptyrie počas 
dOíednanei doby vialanosti (i) nezaplatenie Cle"'f z.a po6kytnuté Služby Účas!nikDm ani do 45 dni Po jej splalnosti, na zalllade k10riho 1'211ikne Podniku plávo oa odstúpenie od Zmlllvy 
(ďalej len .poruhnle zaväzk'J viazanostr ). OobO viazenosti plynie iba počas doby yYlJŽivania Sll4by v zmysle t„ Zmluvy. V Pfipada ~ía poskytovania Služby Poónilcli na z8~ 
využitia (riva Podniku prenM útastnlkovi poskytovanie Slutby vy(ti'v..,ceho z pl'lsluSnyctl prllw>ycll predpiSO\I alebo VM!obecnýcti podmienok, automaticky predlží o obdobie 
rodpovedajoce skulOCnému 11Vanlu prerušenia poskytovania Služby Podniku, kedy doba viazanosti neplynie. 

ZÁVEREČN~ USTANOVENIA 
7) Spracúvanie 090bnýc:tl údajov: Podnik bude pouilval' údaje o Účastnikoví za podmi9110k uvedenych v Podmienkach gpracúvania oSObných, prevac!ZkoV'jdl a lOkallzaálých liclajov v PoO\ikll (dalej 

len .,Podmiel'lky') a v prlskltných právnych pllldpisoch. Rozsah, úOel a podmienky spracúvania ~dajov o Uč1111tnilooví sú bWie !pecifiliiwltnó v PodmiMkacto Ak môže Účastník zarnedZir, ativ sa 
jelio údaje pou.!ll'lll 11a uréité ll6ely, Očastnfk môže kedyl<olYek Podniku oznámiť, te $1 nože" takéto poutlvanie je11o údajov. Ak je podmienkou spt:IO)vania údajov Účaslnílca udalelli& whlacu. 
mate útaslnik tak}1D súhlas kedykol\iek odvolal', ak ho ucle!J. Účastník môže Podnik kedykoľvek l)Qtiadaf o Informáciu, ako sa jeho Odaje použlYBJ~. Viac informá:il o pCJJtívani úOajoll možno 
Njlľ na www lalekOOl.Sk. 

8) TenlO DodSO!< sa r1adl ~ýn'i V!eo!Jeg)ýfli podrririani pre~ Yelejlých Hltieb (ďalej len .Vioobocné podmienky'), OsolJitnými podrrienlcami pre pos~ hlasovýdl ekáJlb, 
tvor1ict IWftil1u 1Jlioti8CJ19dl podRMrrok {ďalej lio .Osollilné podmk!nkf) a Cennikon! l)le pos~ elltleb pcmku (ďalej len .Cemlk1. klolé sa zmlrlné sll8ny Zllväzl.fl dodl2i8va!' a SC) 
tliellt'OU lllhto Ocdllku. Ctr.il za ~ a po8kytOY8nie wZby. prípadne zl"f z ceny, sa OOjeclná-rdJCi p!da pta!MOO Cerwllta. Úta!lnlk svojim podpisom zM:rieň po!Yrltzuje pre\'Utie 
~eobecných podmienok. ~ podmienok, Cennlka a C811C"féOO výmeru podla prlslu!nej al!cie. Ak nie je v Ooóatkl.i dohoQUé m , plalie USlér10Venia VSieollecnycll podnieook, 
Oaobffných podmleno~ a Cemlka 

9) V prípade Ile úClllnlk vypo-;ie alebo odstúpi od le)to Zmlvvy Offldo df.om techl11ck.ého lriedenli! služby alebo svojim konanim alebo nečinn06ťOll Ztn81Í zJiadenie ~ne dohodnutel slufby 
Z!Wäz!JJ• es zap;81Jt Podniku naklady vzniknuté v aúvlilottl 50 Zriadenlm slufb\i vo výtk• HIO E (DPH sa neuplatooje). 

10) Zmluv~ atrany aa dohodil, t• v prípade zmeny Hdzby d811t l pridanej llodnoty je Podnik oprávnený kblfúkol'Yek z kOnetný<:h citll Služieb P~iko upravil' tak, že k zéldadu 01111e (cene bez DPH) 
uplalní sadzbu dane z ()IÍd.-iej hodlloly a~tual~ v tne vzniku dafloveJ fl(Mnnostl Podniku. 

11) P<*lar je tento Doc!alot uzatvorený medzi Po<*llkom a Účastrdkorn. ktorého je možné považowť za spotrebiteľa podla .úlulna č. 10212014 Z.z. o oct11ane SllOb'el>kela pri predaji lov8tu alebo 
poakyt>Yanl aluSeb na základe zmluvy uzanetej na dla11w alebo <mluvy u~j mjmo preyádzkových priestorov predáYajúcetlo (ďalej lan ..2oOS") a poláel bol tenlo DodatOk UZ8Mln!r1ý 
spOIK>lx>m uvedeným v ZoOS, je Účasmlk oprävnený plaomne odstOpl' od tohto Oodlllku v lehote 14 dnl ooo dňa (i) uzavrelia tctto Doda1ku, ak je ie! predmetom výlučne posky10vanie Slidleb 
v rámci Balíka. iii) Pl9Vlilia KZ poskytnutéilo do ut ívanla Účastnikovi. fl()kiaľ spolOéne a siJéasne s IJZ8vretlm tonto Oodatlw \!Vl'loril Útastnik zmkl„J o näjme KZ aieoo kú~u zoiJvu ku KZ. Za 
sutasné uzalvotenie z;nklvy o nájme alebo kúpe KZ sa povatuje. aj keď sú ustanoYenia upra\'\Jlúoe lllÍjom alebo kúpu KZ obsahom tohto Dodatku. OdstU;>enim od Oodlllku sa Dodatot zrušuje 
alio celok a Io ocr pctiat)li, p@m ~fl je povinný na Vlallnťnéldacf'J, ~Timll! 14 <tli OdO dni zanil:u 000.kll vr1lllf ~~ne Wl!Ci, kBt ITU bot odomiri"' 
v sóvi5losli s pt\etllm !ohlo Oodallcu. Podtllc je povmý na;dOr v lehote 14 dni odo dňa cb\Järia odsllipenia od Ooda6u vrátl tX.asilítcM ~Jcyflnantnhko aj vemé l*\91i8, kUé odnlho 
obdržal v súvisk>s!i s '*1enim fol1lo Ooda!lw. 

12) ú~atnft podpisom tohto Dodatku súhlas! so učallm poskytovania slu!by aj prtd uplynutfrn llhOly 111 ods\Openie • 14 dni 1 Io podpllom tol!llo Docllllw, ak nie je dohoclnu1' lnalt. 
l'odnll mj pdvo ne úlvadu sumy Clmet11e) r-hu ~kytnultho plrwnla do momentu oda•nia. Týrnlo soihtasom n• ]9 dotkni"* prm útaltnlb odstúplt v lehollt 14 dni 

V Žilin:, =~1to1:2::u· Podnik úr°"'A 1 týmto Dodetkom odovzdol ú~~ovl •j •=~····· ·------ ... d~a„~.1.?.-. .. „: ... #. ?I 

~ . - \ 
SkN&kT~IU. 
9•tif~.s. v zaS1úpelli 
8,76?~~ 
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