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Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných stužieb _ balík Kód objednávky: í-287698460625
služieb Kód účastníka; 1149226300 q)

Kód adresáta: 1149226301 B
Kód tlačiva; 841 Ň

E
Ň
&

M
uzavreÍý V zmysle zákona Č. 35112011Z.z. o elektronických komunikáciách (d'alej len ,,dodatok" alebo,,Dodatok kzmluve o balíku,,)

PoDNlK
S]ovak Telekom, a.s, Bajkalská28,8,l762Bratislava,zap1saný:ooctroonyregísteroltresffi

Sa, vloŽka ČÍslo 2081/B, lCO; 35 763 469, DlČ:2020273893, lČ pre DpH: §K2020273893
kód predaicu: Telesales VSE Rep_42334 IKód tlači\ra: 8+Í
Zastúpený: Silvia H!buraj
(d'alej len "Podnik") a

úěnsrruix - pRÁvNlcKÁ osoBAlFyzlcKLosoBA - poDNlKATEE
obchodné meno /

sídlo podnikania;
Register, číslo zápisu
podnikatel'a:
E-mail; ms.budl @extel,sk Telefón: 055641 921 3
lCO: 35559420 |olČ; lC pre DPH;
(d'alej len "Účastník")

šrnrurÁnNy oRGÁN / zÁKoNNÝ zÁsTupcA l spLNoMocNENÁ osoBA

ADRESÁT - adresa

Titul/Meno/Priezvisko; Materská skola
Ulica; ISúpisné číslo; Orientačné čís|o:
Obec; PSC:
Telefón:

| č.op l rasu:

zasielania listin
Titul/Meno/Priezvisko Materská škola
Adresa zasielania: Budapeštianska 24!9/1, 0401 3 Košicql3
Spósob fakturácie; Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDD spn

PDF
Cislo SMS notifikácie:
zúčtovacie obdobie: Mesačne od í.dňa v mesiaci do posledného dňa v meiiaci
TABUuKA ě. 1

PaÚX 2P - AKCIA: lNT + tp => DoBA VlAzANo§Tl: 24 mesiacov
Císlo zmluvy:
9920902869

Kontaktná osoba: tvlrterxá Š,xol" r"l"fór, 0556419213
Adresa doručenia: Budapeštianska 244511, 0401 3 Košice

Názov služby: Verejná telefónna služba
Cís!o zmluvyl
2028891 596
Telefónne číslo: 0556360978
Typ pripojenia: Telefónna prípojka - VOBB
Program služby: Biznis linka L
Zvergjnenie v telef, zozname: Žiadam o zverejnenie
sluzny presmerovania s parametrom prenosu B čísla
Služby viacených užívatel'ov
Názov služby: Magio lnternet
Cislo zmluvy:
2029358140

Adresa umiestnenia; Budapeštianska 1, 04013 Košice

ldentlŤikácia pristupU ; 0007845065
Typ pripojenia: Metalická technológia
P.ogrr."!užby,M -ADSL _ _Názov Platnosť ceny. . . .. , Cena s DPH Splatnost'

50,59 EUR mesačne/vopred
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ZMLUVNÝ DOKUMENT JE POTREBNÉ POOPÍSnŤ NA POSLEDNEJ STRANE

Adresa umiestnenia: Sudápm



Názov Platnost'ceny Cena s DPH Splatnost'
Balíčková zl'ava Zl'ava platná počas 1 . - 30. mesiaca 10,00EUR mesačne/vopred
ZáRladprevýpočetZP.BalIRZmluvnápokutazápóorazoVo

viazanosti
Základ pre výpočet ZP - Služba Zmluvná pokuta za porušenie závázku

viazanosti
120,00 EUR- jednorazovo

1)

2\

3)

4\

Na položky označené * sa neuplatňuje DPH

7)
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Ak dochádza na záRladé tohto_Dodatku k zmené programu Služby, bude Účastnikovi poskytovaný za cenu uvedenú v Tabun(e č. 1. Doba Viazanosti, ak je pre
túto sluŽbu dohodnutá, nie Je týmto _Dodatkom dotknutá a plynie nad'alej bezzmeny. V'takomto pripade bude Podnik účtovať cenu V záVislosti od toho, v Korom
momente doby viazanosti sa účastník nachádza.
zÚČToVAclE oBDoBlE: Trvanig. zúČ{o_Vacieho obdobia je uvedené v tabu]ke s názvom 'Adresát _ adresa zasielania písomných listín,,. Prípadnú zmenu trvania
ztiČtovacieho obdobia Podnik oznámi Účastnikovi najmenej jeden mesiac vopred. Frekvencia fakturácie je jednomesačná.

|:ol'! q Úeastnik uzafuára!Ú vo vzťahu k tejto sluŽbe Dodatok, ktoným sa zmluva o poskytovaní Verejných služieb pre službu identiíikovanú v tabuíke č, .l ako
identifikácia prÍ§tupu (dblej len ,,Zmluva") mení a upravuje v rozsahu a spósobom uvédeným v tomto Ďódatku k Zmiuve o balíku. ostatné ustanovenia Zmluvy,
ktoré nie 9ú $ýmto Dodatkom k Zmluve o balíku dotknuté zostávajú v p|atnosti bez zmeny,
PODMIENKY AKCIE PRE POSKYTOVANlE SLUŽBY |NTERNET
a) Pr€chod na niŽŠÍ program sluŽby lnternst jg spop|atn€ný poplátkom g,98 Eur s DPH. V prípade Wužitia ponuky na dočasné využíVanie vyššieho

programu Za cenu nižšieho
- i) v akcll na 3 mEsiac€ má ÚČastnÍk právo na prechod na nížší program služby jedenkrát bézplatne počas pn4ých 6 mesiacov od začatia poskytovania

Služby

li) V akcll na 't2 mosiacov má ÚČastník právo na prechod na nlžš' program §lužbyjedenkrát bezplatne počas pn4ých 12 mesiacov od začatia poskytovania
služby.

Pre uíČenle niŽŠieho Programu 8luŽby, je rozhodujrlce poradie určené v nasledujtjcom písmene tohto bodu. Zmena Programu služby v zmysle tohto pism.
nemá vplyv na plynutie doby viazanosti.

b) Píe Btanovgnie vYŠŠieho_Programu služby je určuJúce na§tedovné poíadie, príčom písmeno a) označuje najnižší program a písmeno c) najwšší píogram:
a) Mag|o lntsrnet M - ADSL/Magio lnternet M - VDSL/Magio lnterňet M - opnr, u) Magio lntbrnet r_ ]nošLlúaóio]nterneť L _ vosúurálió tntárnět t_ _
optik, c) Magio lnternet XL - ADsL/Magio lntornet XL - VDsL/Magio lnternet iL - Ciptik.

i.od|,i]í u ÚČastník Yz9Wá1a)Ú vo vzťahu k tejto Službe Dodatok, kto4ým sa Zmluva o poskytovaní verejných služieb pre službu s telefónnym číslom
identiíikovaným v tabuÍke Č,1 (d'alej len,,Zmluva") mení a upravuje vrozsáhu a spósobom uvedeňym vtomto bódatku kZmluve o balíku. ostatné ustanovenia
ZmluVY, ktoré ni€ sÚ tlýmto Dodatkom k Zmluve o balíku dotknu(é zostávajú v platňosti bezzmeny,
PODM|ENKY AKC|E PRE POSKYTOVANlE SLUŽBY TELEFONOVAN|E
a) Pr€chod na niŽŠÍ program sluŽby Telefonovanie je spoplatnený poplatkom 9,98 Eur s DPH. V prípade využitia ponuky na dočasné využívanie vyššiehoprogramu Za csnu nižšieho

i) V akcii na 3 mesiace má ['Častník právo na prechod na nižší program služby jedenkrát bezplatne počas prrlých 6 mesiacov od začatia posMovania
Služby

ii) V akcii na 12 mesiacov má ÚČastník práVo na prechod na nižší pr€ram služby jedenkrát bezplatne poča§ pMich 12 mesiacov od začatia poskytovania
Služby.

Pre urČenie niŽŠieho Programu sluŽby,.je rozhodujúce poradíe určené v nasledujúcom písmene tohto bodu. Zmena Programu služby V zmysle tohto písm.
nemá vplyv na plynutie doby viazanosti.

b) Píe_stanov€nie]ýYŠŠieho Programu sluŽby je určujúce nasledovné poradie, pričom písmeno a) označuje najnižší program a písmeno c) najvyšší program:
a) Bizni§ Linka M, b) Biznis Linka L a c) Biznis Linka XL,

tllóaetník verejneJ,telefónnej sluŽby má práVo zapísať sa do teleíónneho zoznamu Podniku (ak je Vydávaný Podnikom) a informačnej služby Podniku a na
!ťj:llt!_:li:_rl"Ji9! Ítj"Y po§kytovateíom informačných §lužieb o teleíónnych číslach alebo'teléfónňych zoznamov, a ťo v rozsahu: teiefónnó číslo pridelené
UcaBlnlKovi na záRlade Zmluvy, adresa umie§tnenia koncového. bodu_ verejnej telefónnej Služby a meňo, priezvisko V prípade fr/zickei osoby _ nepodnikatefa,
alebo obchodnó meno v PríPade lzick€josoby - podnikateta alebo právnicieiÓ"ÓÚv, priób, tieto údaje tvoria Ev, základný íozsah údajov pre úfuly zveíejnenia
v zozname ÚČasÍníkov a lnformaČnej službe,.tJča3tník,.ktoný_ je íyzickou osobóu podhikaterom alebo piávnickou osobou je iároveň opÁnený poziádať spbu so
základným,rozsahom Údalov aj o_zve.rejnenie kategórie Jedňej vybranej ekonomicke; einnosti úěasinirá u roinu." á'intormačnej službe íróonitu. v iripaoeosobltneJ dohody a Podnlkom, ínóŽu byť v zoznama a informačnej slu/be Podniku jverejnenó aJ ďalšie rldaje určené Úcastníxom nad rámec EV. základného
roz8ahu Podla ProdchádzaJrlceJ Vety, ak sú rol€vantné na rlčely tgleíónnoho zoznamu, v irípade ziadosti o zverelnenie uualáu =ái"""ň ot"Štnir ,ar*Ěi' o",i"
na vedomle a súhlasí B podmionkaml zveralnenlg uvedenými v Podmienkach spracrlvanň o§obných, prevadzrornýctr á iokalizačných údajov, upravujúcichpodmlenkyzvereJňovanía údaJov úča8tnlkov_vt€leíónnomzózname a informačných službách. _
spracÚVanig. osobných {rdaJov: Podnik 8a zauázuja spracrivať osobné rldaJe \^ýlučne na účoly, na ktoré boli získane. V prípade zmeny účelu spracovaniaoaobných údajov §l na túto zm€nu vyžiada o8obltný 8úhlas, Viac informácií o používant osounlicň'ťrdalov možno nalsť na www.tetekom.sk/ošobne-uddje.
zmluvnó 8trany sa dohodli, Že v prípade zrneny sadzby dano z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkofuek z konečných cien služieb Podniku upraviť tak,
Že k základu dane (cene b€z DPH) uplatní sadzbu dane z pridanej hodňoty aXtuáinu v čase řniku dáňovej povinnosti podniku.
zmluva sa Úzawára na dobu ngurČltÚ. zmtuvu je m9žné meniť niektorým zo sPósobov dohadnutých v tomto dodalku, cennlku, Všeobecných podmienkach
al€_bo_osobltných Podmienkach, Tento dodatok nadobrjda platnosť a rl'ónnosť'Onom ;enďpoopísánn zmtuvnymi straň"mi. podnik a účastnik sa dohodli na
urÓení dÓvodov Podstatnej zmenY zmluvných podmienok tak, že tieto dóvody sri obsa'hom basii viáóneóný.n'poomióiái pre posryovanie vereinýin iruzieo
Podniku, upíavujú§Bj Zmonu Zmluvy,

VYhlasujem, Že som sa oboznámil s obsahom tohto Dodatku k Zmluve o balíku, ako aj so Všeobecnými podmienkami pre po§kytovanie verejných služieb (ďalej
len ,VŠgobecné podmi€nky"), osobitnými podmienkami pre po§kytovanie služieb Televízie, osobitnými podmienkami pre poóklovanie služieb lnternetovéhó
prj8tupu alebo osobitnými podmienkami pre poskytovanie Hlasovlých služieb Vzávislosti od toho, ktore siužby srj na základe toÍrto Dodatku kZmluve o balíku
UČastníkovi poskytované, tvoriace prílohu Všeobecných podmienok, prípadne ďalšie osobitné podmienky vydané Podnikom a upravuiúce podmienky pre
po§kytovanie 9luŽieb poskytovaných na základe tohto Dodatku k Zmluve o balíku (ďalej len ,,o§obitné p'ooirienty') a cenníkom pre iosryiovanie služieb
Podnlku, vrátane Akciového cennÍka (d'alej len,Cenník"), ktoré sa ako neoddeliterné súčasti tohto Dodatku kZmluúe oballkuzavázujem dodžiavať. Svojím
podpisom powrdzujem (i) prevzatie Všeobecných podmienok, osobitných podmienok a cenníka, (ii) že si záVáznB objednávam vlohio Dodatku kzmluve o
ballku §Pecifikované SluŽby, (iii) že sa zavázujem riadne a vča§ plniť všetky povinnosti vyplývajrlce z tohto Dodatku k Zmluve o balíku. Vyhlasujem, že som bol
oboznámený Podnikom, že aktuáln€ informácie o platných c€nách za Služby je možné získať v aktuálnom Cenníku dostupnom na www.telekóm.sk alebo inej
|ntern€tovej §tránkB Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradí a na predajných miestach Podniku.

5)

(j)

8)

9)

Jo)

11)
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V Žiline, dňa 08.03,2019
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Slovak -lelekoni; a,s, v zastripcní
Silvia l,{aburaj rtrma t (enoprl".ňto zákazlliket

Materská škola

Pokial' je tento Dodatok kZmluve o balíku uzatvorený medzi t]odnikom a Úóastnikom, ktorého je rnožné považovať za spotrebitel,a podl,a zákona ó, 1o2l2014
Z.z. o ochrane spotrebitel'a pri predaji tovaru a|ebo poskytovaní služieb na zák|ade zmluvy uzávretej na dial'ku alebo zmluvy uzavletej mimo preváclzkových
Priestorov Predávajúceho (d'a|e.i |en ,,ZoOS") a pokial' bol tenkl Dodatok k Zmluve o ba|íku uzatvoreňý spósobom uvedeným v ZooS, je úeasinix oprávnóný
písomne odstúpit' od tohto Dodatku k ZmlUVe o balíku v lehote_ 14 dní odo dňa. (i) uzavretia tohto Dodatku k Zmluve o balíxu, ar< je p1 preomótom výlurná
poskytovante SluŽieb v rámci Balika, (ii) prevzatia KZ poskytnutóho do užívania Účastníkovi, pokial'Spoločne a súčasne s uzavretím tohto Dodatku k Zmluve o
baliku uzatvoril ÚČaslník zmluvu o nájme KZ alebo kúpnu zlnluvu ku KZ. Za súčasné uzatvorenie zmluvy o nájme a|ebo kúpe KZ sa považuje, aj ked, sú
ustanovenia upravujúce nájom alebo kúpu KZ obsahom tohto Dodatku kZmluve o balíku. odstťrpením odbodatŘu kZnlluve o ba|íku sa Dodatók xZmluve o
baliku zruŠuje ako Celok, vrátane jej jednotlivých ČastÍ, ktoryini, sú Zm|uvy alebo Dodatky a to Ód počiatku, pričom úča§tník je povinný na Vla§tné náklady,
najneskór v lehote 14 dní odo dňa zániku Dodatku k Zmluve o baliku vrátiť Podniku akékolvek hnuiel'né veci, ktoré mu boli oáov)clané v srjvislosti s plnenim
tohto Dodatku k ZmluVé o balíku. Podnik je povinný najneskór V lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Dodatku k ZmlUVe o ba|íku vrátiti ŮJastnitovi
VŠetky finanČné ako aj vecné plnenia, ktoré od neho obdržal v súvislosti § plnenim tohto Dodatku k Zmluve o balíku,
ÚČastník podpisom tohto Dodatku k zmluve o baliku sr]hlasí so začatím poskytovania služby aj pred uplynutim lehoty na odgtúpenie - {4 dní a to
PodPisom tohto Dodatku k Zmluve o baliku alebo zriadením poslednej Služby, ak ie niekt<lrá zo Služieb ziiáo,ovaná, ar ňie 1e dohodnuté inak. podnik
má právo na Úhradu sumy rlmernej rožsahu po§kytnutého plnenia do momentu od9túpenia. Týmto súhlasom nie je ,dotknuté právo účastníka
odstúPit'v lehote 14 dní v zmysle tohto bodu. Podnik zároveň s týmto Dodatkom k Zmluve o balikú odovzdal účastníkóvi aj informátiu v zmysle § 3
ZoO§.
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