
Dodatok k zmluve o poskytovanĺ veľejný€h s!užieb = ba!ĺk s!tižičb

uzavľetý v zmysle zákona č. 351/2011  Z.z. o elektronických komunikáciách (ďa!§j len „dadatok" al©bo ],Dodatok k Žm!w© o ba!iku")

PODNIK

Käti  ÔbjčdffiÉv!€#;:

ffÉd  É!čagatn í#:E! :

ffôti  @tiľJ©g#äíffi:

Käd  ti@läi`iĺ@:

Sioú-ák-Teičkom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislavag Eäpísaný: ©b€hodný ľegisteľ ®kľ©sného sútiu Bľatis!avä i5 ffiHdi®IV
lčo: 35 763 469, DIČ: 2020273893g  1€    Fe DPH: §K2020273893

KÔ-d  predajcu: Telesales VSE Rep_8226
Ž_ástúpený: Si!via Haburai

(ďalej len "Podnik") a

É.90189080053
1127280800
112?2BCsôi

84i

! Sa] vl®äka čĺslo 2Ô81/B5

Kód t!äči#ä: 841

'v             '    _        '       ,
KÁ OS0BA/FYZICKÁ OS0BÄ - PCHSNiKÄTEĽ

Óbchodné meno /Sídlopodnikania: Mateľská škola, S®kolská 494/9j ®i3ä4  S±ľččfic

R-éúi§ter,čís!ozápisupodnikate!'a:

É_:mail:_lcó:-__-__ msstrecno@gm-ail.€om Te!efón :                                    04

37L8-|344ľ--``` ` -~ |DicTiť"`                                                            -ig'---pfei±PH+   --~--`   T~  `

(ďalej len "Učastník")v                '                      '            '              '      '    T   P   A/SPLNOMO€NENAOSÔBA

T tul/Meno/Priezvisko:ica. i Materskä--Škóia Strečno A žäFiäEäffiälšŠkolskéhc stra                                                                                                                   ------|

U Súpi§né  číáTo-:-! Orientačné čí§!e:                                                                          !

Obec. psČ:                                                                                        i

T e l e fó h- : - - €top,p_a_ä_ú:        ]  -                                                 _-

ADRESÁT - adľesa za§ielania pisomných listín
-Titul/Meno/Priezvisko.

Mateľská škola

Adresa zasie ania: Sokol§ká 494/9  01324  §tľečno-Š  Ôsob fakturácie.
Elektronická fakt'úra vo formáte P5F (EF PDF   sprí§tupnená-ň-a intemetovej stľánke Ped-riiku @ OdpiE3 §HFPBFP_ČÍ§lo SMS n

otifikácie.

Zúčtovacis obdobie: Me§ačne od 1.dňa v mesi-á-či do p®§]ednéh®--tifta v meäiaci                                                                         --,~.,-11-

i:_=:
:`.;.`.-`                                                         .

Na položky ožnačené * sa neuplatňuje DPH
0         :!;a::cV;:::: nmae::{,:dz:at:ahtpo'a:noa;:t°k:a: :;-e:emp:::ar:aJíu°Š::ž€b'yTebsuadč:i/:::trn8,::v] m§kytovaný za eemvedenú v Tabu"e č"oba viaž€qnB§ft!a ak ji3 ijB E#to shžbu dohednutämle je #mt°

Dodatkom dotknutá a plynie naďalej bez zmenyj  V takomto prípade bude Psdnik účt®`vať G@nu v zävi§[S§ti od toho, v ktorom moment® d®by vi@z@Ei®gS±i §a É!ča§tniiík "chädza.

2)           E!ačsin:YOAVF:Eaj3::e?j%'dEeJ;eLeeds|:cm:::rčendé`FTrgkavn::c:Íi:°k{:;#e°j:#nbáamjg§%#ä"éha dtj pQ§!©dnéh° dňa kalBndámeho mesiaca#ľipadnú žm©mti í"aii!a ž'učtov@Gi©!iS sffid@bia podmk oznÉmi

3j          j:zo#§ag, Úmčean§Ítnäí ku purzaavt#er%j:oí3a#,áhsupôkstoeítgms:uvžebdeenDýomd avt:;htk:oBS®%a:,Ŕ:L, Zkmž,#ígv: :Gb§@k,#:V%n:tštenräít:#áhnä;ugž::abzp#u\#žk:gľé: nt]%,BsfiL##:; Egä[d®aTkäd:Fí{:§gľ#§%:ý®mffi#ka{ :`Í,#t%nčutíé tzd;@§{teäv:í:

v platno§ti bez zmeny.

4)         :,oDM ' E;ľč;cľ:;d:;;:::Ž:;dp:;!:r;,:bTä:íÍ:bt:n'e:::oeLj:;oBpvY#Tic:hi; Fsm:e:sp:a!;:"n:y: pzoa%lätt,#o§9i;tsovEaunr|a§ sTupžHbyvn apr#S#:it::žg,o:ruokgyran#:čž:;,n®pľveyuu#=Vsan,:e í|\!ŕ;fä::i#Op:::::amT-:uS,zu:žbcy:n,ä ;:Íšh,3::jun::

poľadie určené v nasledujúcom písmene tohto bodu. Zmena Pľ©gľamu služby v Žmy§l© toht© pi§m.  n©má vp!yv na piynuti© dsby viaz@nt-±g#i`

Kódobjednávky:           1-90189080053
vO,16.016-20170912-12:04:37

Stľana:   1/2

e®   1Úi5FKSzjp   1-15FL7y4U

ZMLUVNÝ DOKUMENT JE P®TREBNÉ P®BPÍ§AŤ NA PS§LEBNEti STRANE,



b)            Pre stanwenie vyššieho  programu §lužby je určujúGe na§lsd®vné poradie"ričom písmeno a) ®značuje najni±#i  pf®graffl ä písffigns d}  najvyšäí pFggľamj  rggpw pripade pr®gramu Biznig
Linka  písmeno  e) označuje najnižší  prQgram a písmeno  g) najvyšší  pr®gram:  a)  B9ma  Happy  §,  b)  Doma  Happy  M9  g)  E5®mä  HSppy L a d}  B®ma  Happy XL,  gj  Biznjs  Lirika  MÍ  S  Biznj§
Linka L,  g)  Biznis Linka XL

8)            Účastnft  verejnej  telefónnej  služby  má  právo  zapí§ať  §a  do  telefónneh®  Žoznamu   Podniku  {ak  je  vydávaný  Po#n!k®m}  ä  iľif®rmffgn®j  §!uŽ#y  Pgdniku  a  ng  gpFístĽ!pnsriis  §v®jigh  údaj"

poskytovatel'om informačných služieb o telefónnych číslach alebo te!efiónnyeh z®znamovj  a to v r®zsahu:  te!efónne číS!® pFid®!®r!é  Ú#äs{nik®vi r!8 zák!ade Zm!uvy, ädr®Sa umig§±fi®nia k®rifflvéh®
bodu  verejnej telefómej  siužby a  meno,  priezvisko v  prí.pad? tizickej Q§oby ± nepgdnikatei!a,  al®bo  ®bgh®dné meno  v pfípäd® fygigk'gj S§®by -  pgdnikaig!'a a!®bs  právnigkej gsgbyj  prig®m €i®S®

:!i?dn;š:;:po:Ž::kiä:k:saío!#o:zyžťä#!Íío:vmFP3rze;:i;::ú:d:ai;j,J:;:u':abš:p:;:nn:ľ|?zÍv:e:::i:':i##;aQi:::;i:Íe:'#ääb;snme,:Í:j:t::;kiks:g±Í##:z#g:yu:;Í##::a::n#a:;;';®:T§:uSF;,äpF:á:V##::žgai:í;;,udv##!S;tyn:e;
relevantné na účely telefómeh® zúznsmu,  V prípade žiadosti o zveFejnenie  údajov gárowň  Úéa§tník zároveň  berie n# v®dsffii® ® gúffi!ä§í s psdmigrikami zvaF®jfignia uvgdenými v PsdmíenkaGffi
spracúvania osobných, prevádzkových a lokalizačných údajw, upravujúGieh podmi©nky zv©rejňovania úd@jov úča§tnĺk#v v ág!gfÉnfisffi zffižnfflffl© a inf©rmačfiýgh §lužbá§h,

8}            Program  poskytuje:  a)  mesačne  400  voľných  minút,  ktoré  možno využiť  na  medzináľodné  volania  do  vybraflý€h  krajíff  a  m©dzináľffi±né  vslfiriia  uk©nč©né  v  fflobi!ných  §isťach  zahraničných
operátoľov vo vybraných krajinách.

b)mesačnevoľnévolanianamiestneamedzimest§kéautomatjckyuskutočn©névo!aniavrämciveF©jn©jt©Ief6mej§i©€§,v©!äniadsv©ľ©jný€hfflsbi!nýgh§i©tínárgdľiýGhgpsrá{gr®vvkaždQmťyp©

prevádzky,

Pre voľné volania do  mobilných sietí národných operátorov §a uplatňuje Zá§ada  k®rektnéh® využívanjä  §lužby (ďa!ej ak® „ZKV!Í) v ľoz§ähu  1®®fl minút mg§ačngp  Každé v®!arii® d®  m®bi!nej §ie{g
nad ľámec uvedenej ZKV bude spoplatňované jednotnou sadzbou za minútu vo výšk© 0,©75 € bez DPH / ©,09 € s DPH

ŽÁVEREČNÉ USTANOVENIA

"      j!:ro:i#aa:| :á3u;ž:,::,ľvcn:arTr:ivý:::i:rn:`;nä%si:#ÍÍ,!vi:!;:e:;:ae#íči%:te:,ľľifoíz#o:d#?Í;ro::gí:!:íintg;:k::;ovp;®od:I,'a;:t#ekg,h:::#f;:` #®::,;;#:#nf:j#zpí:e#ag::;o#i$3víäuýja:g@::iíiiaizí8:ní,:#Íag:Íj

môže  Učastnĺk takýto súhlas  kedyko!'vek odvolať,  ak ho udeli!.  Účastník môže  Podnik  kedyk®ľvek  požiadať o informá§iu§  ak® gff jeh® údaj®  používajú€  Vias iffifgrmágií g  p®uŽívaní Íidaj®v m®žri®
nájsť na uw.telekom.sk.

8)            Ak  účastnik  pred  dňom  technického zriadenia  svojím  konanĺm  alebo  n©činnosťou  zmarí  zriad©nj©  zm!uvne  dohodn#É©j  siužby žfiväzujg  §ä žap!ffiíff  p©dniku  nÉk!ady  vznjknuté  v §úvi§Io§ti  ffi
zriadením Služby vo výške  100 Euľ (DPH sa neuplatňuje).

9)            Zmluvné strany sa dohodli, Že v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je podnik opľávnený ktorúk®ľvek z kofigšflý€h giBn gluži©b p©dniku tipľaviť takj ž© k zák!adu dan§ (G©n© bsz DPHj
uplatní sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovsj povimo§ti Podniku.

io)         Zmluva sa uzatvára na dobu  neurčitú, Zmluvu je možné msniť njek±oúm zo spôsobov dohodnutých v tomto dodatku,  Ggnníku, Všegbg€ný§# podmi©nkaEh aleb© S§9bitnýGh podmi#nkagh,  Tem©
dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zm!wnými §tranami,

i i)         Vyhlasujem,  Že  som sa  oboznámil  s ob§ahom  tohto Dodatku  k Zmlwe  o  balíku,  ako  aj  so  Všeobgcnými  podmi©nkami  pľ©  p©§kytsvanig vsrejný€h  §iužigb  {ďa]gj  i©n  „Všg®b©ené  psdffiignkyff),

3,saos%;n,#is,E3:eTi:nzkáavTsi,o%:Fo!ot%k#onriepss,'uuŽŽ#suT:'3vzíäiľ;ád?§t%#ttonýDmoidgtok:mkiezn#uT:3r:a#:krčoav8::j:®:i`uPŽ:3:y:äÍv®ar:g,t?#rigsgri§r!ľGphuu#e#be:#i#Smdim:#ki:#í?gin%r%aľšoi%kš%vb:tnnig
podmienky  vydané  Podnikom  a upravujúce  podmienky  pre  po§kytovanie  §lužieb  po§kytovaný€h  na  základe tflht®  D#datku  k ZmlL!v8 ®  balík#  (ďalej  !en  +30§obitné  p®dmienky``}  a G®rmíkom  pre
poskytovanie  služieb  Podniku,  vrátane  Akciového  cenníka  (d'a!ej  len  „€enník!;),  ktgré  §a  akS  neodde!i±sľné  §Úča§ti  {®h€S  D®datku  k zmiuv®  o  ba!íku  zaväzujeffi  d®držiavať,  §vojím  p®dpi§om
potvrdzujem (i) prevzatie Všeobecných podmienok,  OsobitnýEh podmienok a eenníka, (ii) äe si zäväzne 6bjsdnávam v {offito BSda±ku k Zm!we S baiíku Špegi#k®vaflé Siužbyj {iiii ge ga zaväzujsm
riadneavčasplmťvše{kypwinno§{ivyplývajúceztohtoDodatkukZmlweobalíku,Vyhlasujem,že§Gmbo!oboznäm©ffiýP®dnik®m,žeak€Liä!neinf®rmágis®p!fitnýGhgenäEhza§!užbyjem®žné
získať v aktuálnom Cenníku dostupnom na www,telekom.sk a!ebo inej intemetovej §tránk© Podnikuj  ktQrá ju v budúcno§!i nflhrčidí a nfi pr©dajnýgh mie§tagh Podniku,

12)          Pokial' je  tento Dodatok k zmluve o balíku uzatvorený medzi p®dnikom a úča§tníkom, ktoFého je mSžné považovať za spsÉF®fiit®l'a pQd!!a zákSna čt  l®2/2$14 Z,z" Sghrane spo{rsbiĺeľa pm pfgdaji
tkožamr,uuva:eobbä,%ukyj:::vnoír::uÍžiä:ô:äb:aĹk`::ädze:;umwvuz:ärš:gjjenÉč:i§ati;kí#.gr::nze:!uvpľs:Zmanv:e:#i.Ttp®:F:#,%ZkD0ovdý:±hkupííeí:o,:vv8:ggá'ľkaíú!:::goíga|!:jígn:;#d%ff#ipgz%iisT:i3#ägg::t::

#::;S::ä,,íí#,uazkaí:ojr:j3:eadsTn#ozmmľuýjuučon:apjomsekykžv:,nejgS§#,::š#uT:,kBua#í;,zt:,§%rčeavá::,auzKaívg:ä#nzu#í:;doonĹjážjĺ#%n;;eu;čak%t;:k#v±jgpas#@a;,a§žpu:í:%ek%gÉ§čÉa:%:a:áu;Zeänv,:e€uígrí::j{gg:Bndä;;k#
alebo  kúpu  KZ obsahom tohto Dodatku  k Zm!we o  balĺku,  Od§túpením od  B®datku  k Zmlw®  ® ba!Íku  §a D®datok  k Zffi!uvg ®  balíku zrušujs  akS G®bkť  vräíar!e jgj jecin®Í!ivýS#  ča§tí9  kt®#mi  §ú
Zmlwy alebo Doda±ky  a to od  počiatku,  pFftm  Účastník je  povinný na vla§tné náklady§  najneäkôr v !ehote  14  dní odS dňa zÉniku  Bsdatku  k Zmluve ® baiíku vräÉiť P®dmiku  akékS!.vgk h"teľné
veci,  ktoré  mu  boli odwzdané v súvi§!o§ti s p!nením tohto  Dodatku k Zmluve  g  balíkuĺ  Podnik j©  povimý najne§kôr v !8h®tg  14 dní ®#9 dňa dgFuč®nia ®d§túpenia  ®d  D®datku  k Zm!L!v® ® ba!ĺku

vrátiť Účastníkovi všetky finančné ako aj veGné plnenia. ktoré od ngho obdrža! v §úvi§!05ti § p!nením tohto B®datku  k Zmlwe S balíku.

13}         Účastnĺk podpisom tohto Dodatku k  zmluve o balíku súhla§íso začÉtím po§kytovania §lužby aj pľed uplynu±ĺm i©h®ty ffa ®d§±úpeHW4 dnĺa  í® podpi§om tShtm§datku k  zm!wg
o balíku alebo zriadením pos!ednej Služby, ak je njektorá zo Služieb zriad'ovaná, ak nie je tiohodnuté jmk± Podfljk má pľÉvČ fia Úhľadu sum# Émčm©j mz§ahti pc§kytľ"téhc p!n€nia
do  momentu  odstúpenia.  Týmto  súhlasom  nie je  dotknuté  pľávo  účaštníka odstúpit' v  !ehote  14  dní v  zmys!e  t®h±®  b®ďuf  P©dľ!ift záď®v€ň §  ±ým±g  Bcdatk®m  k  Zm!uve Č  bä!ĺku
_J_--_1l_l  l,,ž__1  _,l    _     ..,,,,odovzdal Účastníkwi aj infóľmáciu v  zmy§le § 3-ZoOS.

v äj,jne, dňa   í3.09e2047

`#     `z#S#

&ä-     ,ŕm-S#**+j-š-„    _š   ±=

v Ža§túpeni
•:   ä    ífi   i&af íry9  S!S#|S

#äd ©bj©dnávky:            1 b90189O8SÚ53

vsjsaoí6.20í709í2.í2:04;37
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giŤiivé

i-:li.í:--,,. :

f f - ŕ# .

Sokolská 494

[Č%fä7egg`.š.úLdg:
ÉH

Firma /  meno priezvi§ko

Mat©ľ§ká školá


