
Dodatok k  Zmluve o poskytovaní verejných služieb

uzavretý podľa zákona č.  351/2011  Z.z. o elektronických  komunikáciách v znení   neskoršich predpisov (ďalej len "Dodatok|

PODNIK

Kód objednávky:                1 -117716780520

Kód účastn ika:                          1127280800
Kód adresáta:                         1127280802

Kód tlačiva:                                            405

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zapisaný: Obchodný registeľ Okresného súdu Bľatislava 1, oddie  Sa, vložka číslo 2081/8,
lčo: 35 763 469, DIČ: 2020273893,  lč pre DPH: SK2020273893

Kód predajcu: Telesales VSE Rep_38259 Kód tlačiva: 405

Zastúpený: Silvia Haburaj

(ďalej len "PODNIK.) a

PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA -PODNIKATEĽ
Obchodné meno /Sídlopodnikania: Materská škola, Sokolská 494/9, 01324  Strečno

Register, čislo zápisupodnikateľa:

E-mail: msstrecno@gmail.com Telefón: 0907695010

lčo: 37813447 DIC: lč pre DPH, SK2021670992

(ďalej  len "Účastník")

ŠTATUTÁRNY 0RGÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titul/Meno/Priezvisko: Žofia Rajniaková
Ulica: Súpisné  číslo: Orientačné čislo:

Obec PSČ:

TelefÓn: Č.OP / Pasu:

ADRESAT - adľesa zasielania pĺsomných listĺn
Titul/Meno/Priezvisko: Mateľská škola

Adresa zasielania: Sokolská 494/9, 01324  Stľečno
Spôsob fakturácie: Elektronická faktúra vo fomáte PDF (EF PDF) sprístupnená na intemetovej stránke Podniku

Požadujem doručovanie EF PDF do e-mailu ms.strecno@qmail.com
Číslo SMS notifikácie:

Zúčtovacie obdobie: Mesačne od 8.dňa v mesiaci do 7. dňa v mesiaci

SIM KARTA A  KONCOVÉ ZARIADENIE
Hlas   SIM  karta č. 8942102480003965312

TABUĽKA č.  1
`                        1                    ,    ,   ,             ,                 ®          .11                      .

'.                .`                              `           BÔ    ;    .                ,           `           Ô                            e              .           .         ô
•.:::š:                   :`:                          .             :-.:š:š:::..<.:.šš:.::``.`                                                                                                                                                         -.                              -.                                                ..:ššš:š:š::.::<:

Progľam služby: Happy XL volania A  tivátjá

Rozhodcovská doložka:   Nie

Administratívny poplatok - mobilný hlas Aktivácia

Kontrola dát v roaminqu

Limit kontroly dát (cena s DPH v EUR):   60,00

Zvereinenie v telef. zozname:   Žiadam o nezvereinenie___..                                                                                                                                                                  -.          ®`               .--

Súčet všetkých zliav zo štandardných 120,00 EUR                           jednorázovo

poplatkov za Služby
Základ zmluvnej pokuty - počiatočná suma, 120,00 EUR                       jednorázovo  *

ktorá bude klesať

Na položky označené * sa neuplatňuje DPH
Podnik a Účastník uzatvárajú tento Dodatok,  ktoúm sa Zmluva o poskriovaní verejných služieb uzatvorená vo vzťahu k t.č/SIM kar[e s čislom uvedeným v záhlavi tohto Dodatku (ďalej len Zmluva")  mení a

upravuje v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto Dodatku` Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.

1)             PREDMET DODATKU:

a)            Záväzok podniku aktivovať a posknovať program služieb uvedený v tabuľke č.1  tohto Dodatku, a to vo vzťahu  k sIM karte uvedenej v tabuľke s názvom "SIM karta a koncové zariadenie",
resp. k inej SIM kahe, ktorá ju bude v budúcnosti nahrádzat' (ďalej len "SIM karla.).
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Záväzok  Podniku  vykonať zmenu  pÔvodného  programu  Služieb vo  vzt'ahu  k SIM kartám špecifikovaným v tabuľke s  názvom 'SIM karia a  koncové zariadenie" tohto  Dodatku  na  program
Služieb uvedený v tabulke č.1  tohto Dodatku, a to k prvému dňu zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po účinnosti tohto Dodatku, ak nie je ďalej v tomto Dodatku  uvedené inak.

Záväzok Účastníka (i)  riadne a včas platiť cenu za aktiváciu a poskytovanie Služieb Podniku,  uvedenú  pre príslušný program Služieb zvolený podľa tabuľky č.  1  Účastnikom, v Cenníku  pre

poskytovanie služieb  Podniku  (ďalej  len  .Cenník")  platnému  ku  dňu  podpisu tohto  Dodatku a  (ii) dodržiavat' svoje  povinnosti  v súlade  s týmto  Dodatkom,  Zmluvou,  Cenníkom,  Osobitnými

podmienkami  pre poskytovanie zvoleného  programu  Služieb (ďalej  len  „9sobitné podmienky"), ak boli  pre zvolený program Služieb vydané a Všeobecnými  podmienkami  pre  poskytovanie
verejných služieb  (ďalej  len  „Všeobecné  podmienky"),  s  ktorými  sa  mal  Učastnĺk možnost' oboznámit' pred  podpisom tohto  Dodatku  na intemetovej stránke  Podniku www.telekom sk alebo
na predajných miestach Podniku.

d)            Záväzok účastníka zaplatit'  Podmku  administratívny poplatok v súlade  s  cennĺkom za vykonanie  administrativnych  alebo tecpnických zmien  v systémoch  podniku  v súvislosti  s  uzavretím
tohto  Dodatku,  a  to  vo  výške  3,98  €  s  DPH  (ďalej  len  Administratívny  poplatok"),  pričom  Adminjstratívny  poplatok   bude  Učastníkovi  vyúčtovaný  v  prvej  faktúre  za  Služby  vystavenej
Podnĺkom a doručenej Účastnikovi po podpise tohto Dodatku.

e)            Účastnik niôže po splneni podmienok uvedených v osobitných podmienkach pre poskytovanie zliav Magenta  l  a v cenníku ziskaťzľavy, ktoré sú spojené s členstvom v skupine Magenta l

(ďalej len Zľavy Magenta  1").  Benefity, zľavy alebo iné výhody,  ktoré Účastnik ziskava na základe tohto Dodatku sú zlučfteľné so všetkými Zľavami Magenta 1.

2)        :|eE::,59eľ 'sqmfik:A.Káun#di:t:i:#'ioš:.tg::ý::d#umgnt:r:u!e:::fkr:'ezáu:|aesň n,audTsúkraost:ľ|gv|a#,av,ne:e#gknhc.k#T:íbaazÉäv;!ns,ú %a.:ssvT,sekkťr:::cnk`eT EFL:prj:tínp,neemníT.vne:

it:á:tneik#n.',keuáAsíeE:estÉ[k#u,:'',oT:.žn5äťaikaus'á',?ľ'áw:#'::,::encahá-nme:':hEe:,*mz,iT%e,ňúdv::n?#un;,i:,kuo.uprt'::á,.e;m#avse,'n:kp#r,,::jo,Thí:eD:dDa[k:ape,-vTda:'uo,::ž?d::,seuv:#
zodp)vednosti za ochranu  údajov na EF zasielanej  na  ním určenú  e-mailovú adresu  pred  prístupom tretích osôb.  Podnik nezodpovedá za škody spósobené účastníkovi  prístupom neoprávnených
osôb k údajom na EF vo formáte PDF. Odpis EF v listinnej fome je spoplatnený v zmysle Cennika.

3)            ZÚČTOVACIE  0BDOBIE:  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.

4)             ZÁVÄZOK VIAZANOSTl:  Účastnik sa zaväzuje, že  po dobu viazanosti,  ktorej dižka je špecifikovaná v tabuľke č.1  a  plynie odo dňa uzavretia tohto  Dodatku  (ďalej  len  „doba viazanosti|,  (i) bude
vo  vzt'ahu  k  SIM  karle  využívat' Služby  Podniku  podľa  Dodatku,  teda  nevykoná  žiadny  úkon,  ktorý  by viedol  k  ukončeniu  využivania  Služby  Podniku  pred  uplynutím  doby viazanosti,  a  (ii)  bude
riadne a včas uhrádzať cenu za poskytované Služby (ďalei len závázok viazanosti").  Po"šením záväzku viazanosti preto je:

a) ukončenie využívania Služieb Podniku pred uplynutim doby viazanosti v dôsledku ukončenia Zmluvy pred uplynutim doby viazanosti;

b)  ukončenie  využívania  Služieb  Podniku  pred  uplynutím  doby  viazanosti  v  dôsledku  prenosu  telefónneho  čísla  uvedeného  v  Zmluve  k  inému  podniku  poskytujúcemu  služby  elektronických
komunikácií  pred  uplynutím doby viazanosti;

c) nezaplatenie ceny za poskytnuté Služby Účastníkom počas doby viazanosti do 45 dní po splatnosti, v dôsledku ktorého dôjde k prerušeniu poskytovania Služieb podľa Všeobecných  podmbnok;

(ďalej len 'porušenie záväzku viazanostr).

5)            ZMLUVNÁ POKUTA: V dôsledku porušenia záväzku viazanosti účastníkom, vznikne podniku voči účastníkovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty. Zmluvná pokuta, okrem sankčnej a prevenčnej
funkcie,  predstavuje  aj  paušalizovanú  náhradu  škody  spôsobenej  Podniku  porušením  záväzku  viazanosti  Účasmíkom.  Paušalizovaná  náhrada  škody  podľa  predchádzajúcej  vety  pozostáva  z

:k!::ľne:::mvydze';ťí)v;eo,,:i:#om#:,#tsk:;n:,e:Iuúžäyst(#:#±:ľaodť%hs,:užrim±)a#,'aa:.enĽin#ua:h.t'Ľ::azká;ožeklumv:igabnc.hsťnce:,%nvá#mT!ia;e,n%ksak#g,'ouyátistí:leofi,nž
prevzatie  záväzku  viazanosti  na základe tohto  Dodatku,  je  uvedená  v tabuľke č.  1  (ďalej  len  Základ  pre výpčet zmluvnej  pokuty").  Vyúčtovaná suma  zmluvnej  pokuty  bude  vypočitaná  ku dňu
porušenia  záväzku  viazanosti  podľa  nižšie  uvedeného  vzorca,  ktorý  vyjadruje  denné  klesanie  Základu  zmluvnej  pokuty počas  plynutia  doby viazanosti  až  do dňa  porušenia  záväzku  viazanosti
podľa tejto Zmluvy:

Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty = (Základ zmluvnej pokuty/celkový počet dni doby viazanosti) x počet dní zostávajúcich do konca doby viazanosti

Zmluvná  pokuta je  splatná  v  lehote  uvedenej  na  faktúre,  ktorou je  Účastníkovi  vyúčtovaná.  Uhradenim  zmluvnej  pokuw zaniká záväzok  viazanosti.  Uhradením  zmluvnej  pokuty  nie je  dotknutý
nárok Podniku na náhradu škody presahuiúcej výšku  uhradenej zmluvnej pokuty.

6)            NÁVRH  NA UZAVRETIE  ROZHODCOVSKEJ ZMLUVY:  Podnik neodvolateľne navrhuje účastnikovi,  ktorý nie je spotrebfteľom,  uzavretie  rozhodcovskej zmluvy vo fome rozhodcovskej doložky v
nasledovnom  znení  (ďalej  „RZ|:  „Podnik  a  Účastnik  sa  dohodli,  Že  všetky  spory,  ktoré  vznikli  aleb  vzniknú  v  súvislosti  s  Platobnými  službami  Podniku,   budú  rozhodované  pred  Stálym

#:ť:gvTsáyp:ms#s::ät::ni:t:ee#:a#::avni:.ap:#.i;Í,gua±eoJzä:p:äľ;d:ň:anľäľ.u:::?b?,e:nia:,!oŽ#a#SĹ##a::|Í:no?v;ľ;ľá#iék!un:n;ipí:z;rťgj##ävdáy:.#zävn:!,:av#pŤisati|k|kt:nn:taä:::ni
uzavretie  RZ nie je dotknuté  právo  Účastníka  alebo  Podniku  predložiť spor týkajúci  sa  Platobných  služieb  Podniku  na  rozhodnutie všeobecnému  súdu.  Toto  právo  však zaniká  ak  Podnik  alebo
Účastnlk už podal Žalobu  na RS, pretože po začatí rozhodcovského konania nemožno v tej istej veci konať a rozhodovať na všeobecnom súde.

Účastník uvedený návrh Podniku na uzavretie rozhodcovskej zmluvy vo fome rozhodcovskej doložky neprijíma.

7)             PRECHODNÉ  USTANOVENIE: Tento Dodatok tvorí neoddelfteľnú súčasť zmluvy.  Ku dňu účinnosti tohto Dodatku sa v plnom rozsahu ruší platnosť a účinnosť doteraz platného dodatku  k zmluve

tuaguvrrke:ésh:áT::::ár,aMnakTk;aazí:nváňveTa,:Ĺpe#tť#gtB:káa:fuakpéokk::#adpo:á#:ľjäns::;kn:ezdr3ľodsnT,:nnaék,s±„u#ÍuTÍsdkoob3,:,há:#,k:av%:"roát,,tveont#kua{o;,dMo,kánne#:[fiď:vpa#e:,{
na základe Zmluvy uzatvorenej na dobu  neuíčitú poskytovat' Účastníkovi Služby v súlade s dojednanim uvedeným v tomto Dodatku alebo v Zmluve, a to bez viazanosti, za štandardnú cenu podľa
aktuálneho Cenníka.

8)            PLATNOSŤ,  ÚČINNOSŤ  DODATKU  A  MOŽNOSŤ ZMENY ZMLUW:  Tento  Dodatok  nadobúda  platnosť a  účinnost' dňom jeho podpisu  oboma zmluvnými  stranami.  Doba viazanosti  uvedená  v
Tabuľke  č.1  tohto  Dodatku  sa  v  prípade  pĺerušenia  posknovania  Služieb  Podniku  na  základe  žiadosti  Účastníka  aébo  na  základe  využitia  práva  Podniku  píerušiť alebo  obmedzit'  Účastníkovi

poskytovanie Služieb vyplývajúceho z prislušných  právnych pľedpisov alebo Všeobecných  podmienok, automaticky predíži o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu  prerušenia posknovania

;#m:osd,:!i:b`#eídúennééhv.dvň#bh!,[kkeiľ|d:obha,oV`5áa::ksutipneftz:á.|:nm:uov:úl:,aTozLne;#:ĺ|tjn;eok!:#m.iotiss#fťavd:X#nnýachu#nT:uôvveúY;®pdhstnat::,#emn';:kma,cuhvna;:hhpcde:,nei:kfaT:!:
tieto dôvody sú obsahom časti Všeobecných podmienokt upravujúcej zmenu Zmluvy.

9)            SPRACÚVANIE  OSOBNÝCH  ÚDAJOV:  Podnik bude  použivať údaje o  účastníkow. za  podmienok uveden,ých v podmienkach spracúvania osobných,  prevádzkových a lokalizačných  údajov (ďalej
len  „Podmienkn a v príslušných  právnych  predpisoch.  Rozsah,  účel  a podmienky spracúvania  údajov o  Učastníkovi sú  bližšie špecifikované v Podmienkach. Ak môže Účastník zamedziť,  aby sa

#3eú3aies,%#vka;onasĽhi:,sékúeä;íbľvéaks:ndivko#,ž;pk,:;#žeekhpoo:ä:|,ľtzäTn,:,kžá!:npeíeľiktaätio%žkíván!,eJea:,ooi:f?=áä:,Ŕakg:am,,s::oúud:'pem;úuvž::ä;úúdM:|ocV,núbtiit#ouie::ĺľänsíúúh:á;ouj
možno nájsť na \M^M/.telekom.sk alebo inej intemetovej stránke Podniku,  ktorá ju v budúcnosti nahradi.

10)          POUČENIE SPOTREBITELA PRI  PREDAJI  NA DIAĽKU:  Pokiaľ je  účastnikom osoba,  ktorú je  možné považovať za spotrebfteĺa  podľa zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri  predaji

tovaru  alebo  poskytovani  služieb  na  základe  zmluvy  uzavretej  na  diaľku  alebo  zmluvy  uzavretej  mimo  pľevádzkových  priestorov  predávajúceho  (ďalej  len  „ZoOS"),  a  pokiaľ  bol  tento  Dodatok

*z#au:g.:he:džy;,:úgvo:#sša?uÉ§g:,o;ťž"u!ľffepe:kF*ľf.F:i##s#,ľa::;enms:Úť:S:ť:o:::t;e:t::;#np;!'#Ío::,':o::gká::wj,v*:n:e::#4#hi.:mo|u4dv:::`#:#:#m:#ir|:3ŔBdäd::t:uuv*án#:Ú.!:a:i'knuľk:k:|#:i
hnuteľné  veci,  ktoré  mu  boli  odovzdané  v súvislosti  s  plnenim tohto  Dodatku.  Podnik je  rovnako  povimý  najneskôr v lehote  14 dní odo dňa doručen`ia  odstúpen'ia  od  Dodatku  vrátit'  Účastníkovi
všetky finančné ako aj vecné plnenia, ktoré od neho obdržal v súvislosti s plnením tohto Dodatku.

Účastník  podpisom  tohto  Dodatku  súhlasí  so  začatím  posknovania  Služieb  na  základe  tohto  Dodatku  aj  pred  uplynutim  14  dňovej  bhoty  na  odstúpenie.  Podnik  má  nárok  na  úhradu  ceny  za

posknnutie Služéb v rozsahu  poskytnutého plnenia do momentu zániku  Dodatku v dôsledku odstúpenia.
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Vžiline, dňa   15.03.2018

Ltig"ans*iei6ŔomFa s  v zastúpení

\S Š  ? S`Šš Sv#"sq#
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Firmaí./  meno priezvisko zákazníka

#'''       Materská škola


