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uzatvorený medzi: 
PODNIKOM: 

Obchodné meno, sídlo / adresa: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 

Zastúpený: Balog Boris 
splnomocnenci na základe Podpisového poriadku spoločnosti Slovak Telekom, a.s.  

Zapísaný:  v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B  

IČO: 35 763 469 DIČ:  2020273893 IČ pre DPH: SK2020273893 

Bankové spojenie: 

Tatra  Banka, a.s., Číslo účtu v tvare IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, SWIFT: TATRSKBX  

VÚB, a.s., Číslo účtu v tvare IBAN: SK20 0200 0000 0023 1409 3958, SWIFT: SUBASKBX 

SLSP, a.s., Číslo účtu v tvare IBAN: SK57 0900 0000 0006 3373 8777, SWIFT: GIBASKBX 

ČSOB, a.s, Číslo účtu v tvare IBAN: SK58 7500 0000 0000 2550 5443, SWIFT: CEKOSKBX 

(ďalej len „Podnik“)  
a 
ÚČASTNÍKOM: 

Obchodné meno, sídlo / adresa: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 

Zastúpený: Ing. Andrej Juris 

Zapísaný:  v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde.........., oddiel ........., vložka číslo ...............  

IČO: 36069841 DIČ:   IČ pre DPH:  

(ďalej len „Účastník“) 
(ďalej spoločne označovaní aj ako „zmluvné strany“) 
 
 

Článok I.  

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

Podnik a Účastník uzatvorili dňa 09.02.2022 Dohodu o voliteľnom volacom programe Magenta Office č. 36069841_09.02.2022 (ďalej len „Dohoda“). Zmluvné strany sa v súlade s čl. VIII 
bodom 5 Dohody dohodli na zmenách uvedených v tomto Dodatku 
 

Článok II. 
PREDMET DODATKU 

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich zmenách:  

 

A – Zmeny v Prílohe č. 1 Zmluvy – Zoznam prístupov Magenta Office / v Prílohe č. 2 - Implementačný plán 

 

 

  Zmena telefónneho čísla – pôvodné tel. číslo:                          nové tel. číslo:       
  Rozšírenie zoznamu  
  Zredukovanie zoznamu  
  Zmena nákladového strediska  
  Zmena programu  
  Prolongácia  
  Zmeniť počet  BiznisTRUNK hlasových kanálov (simultánnych hovorov). Nový počet       
  Zmena adresáta 

 

 
B – Aktivácia a zrušenie doplnkových služieb k IP a Trunkovým účtom MO 

Pre nasledovný účet / účty  (zadaj verejné číslo):         
 

 aktivovať                        zrušiť 
 

 Vzdialená kancelária             Súčasné vyzváňanie             Integrácia s MS Outlook         Nerušiť     Rýchla voľba 100         Vrátenie hovoru 
 Zdieľaná linka                        Hoteling – Zdieľaný telefón   Zablokovanie identifikácie volajúceho         Virtual VoiceNet Expres Asistent 
 Web konzola spojovateľky     Skupina pre príjem volaní     Spätné volanie pri obsadenej linke             VVN Call Asistent.        

 
 Alternatívne čísla 

        Pridanie alternatívnych čísel ( max. 2 ) :       
        Odobranie alternatívnych čísel :       
 

 

 
C  – Premiestnenie  ( v tom istom koncovom bode) a preloženie ( do iného koncového bodu) služby 

Pre nasledovný účet / účty  (zadaj verejné číslo)         
 

  vykonať premiestnenie podľa prílohy implementačný plán 
  vykonať preloženie podľa prílohy implementačný plán 

Súčasné umiestnenie: 
Ulica: Bajkalská Obec: Bratislava PSČ:       

Orientačné číslo: 27 Súpisné číslo:       Číslo miestnosti: 255 Číslo zásuvky:       

Nové umiestnenie 
Ulica: Tomášikova Obec: Bratislava PSČ:       

Orientačné číslo: 28C Súpisné číslo:       Číslo miestnosti: C4.33 Číslo zásuvky:       

Účastník čestne vyhlasuje, že je vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej má byť podľa tohto Dodatku vybudované prípojné telekomunikačné vedenie a umiestnený koncový bod siete služby, 
alebo že má k predmetnej nehnuteľnosti užívacie právo z nájomného alebo iného právneho vzťahu. Účastník, ktorý má k nehnuteľnosti užívacie právo z nájomného alebo iného právneho 
vzťahu zároveň čestne vyhlasuje, že informoval vlastníka o vybudovaní prípojného telekomunikačného vedenia umiestnení koncového bodu siete služby a jeho dôsledkoch v plnom rozsahu 
a má k tomu od vlastníka výslovný súhlas. Ak Účastník uviedol v tomto vyhlásení nepravdivé alebo neúplné informácie alebo na základe výzvy Podniku nepredloží vyhlásenie vlastníka 
nehnuteľnosti a v súvislosti s tým vznikne Podniku škoda alebo dodatočné náklady, Účastník sa zaväzuje Podniku túto škodu alebo dodatočné náklady uhradiť. Vo vzťahu k predmetnej 
nehnuteľnosti vystupuje účastník ako:   

  vlastník       nájomca     iné          nehnuteľnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D  – Dozriadenie a zrušenie skupinových doplnkových služieb  

        Dodatok k Dohode o voliteľnom programe Magenta Office  
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Dozriadiť službu podľa prílohy implementačný plán:    Call centrum       Automatická spojovateľka       Skupina pre vyzváňanie   
 

                                                                                      Užívateľská hláska                                                 Hlasová odkazová schránka 
 
 

Zrušiť službu podľa prílohy implementačný plán:         Call centrum       Automatická spojovateľka       Skupina pre vyzváňanie 
 

                                                                                      Užívateľská hláska                                                 Hlasová odkazová schránka 

 

 
 
 
E – Zmena Ceny 

 Volací plán: ZKVS (min.) Cena v €  bez DPH Cena  v € s DPH Splatnosť ceny 

 TP – Magenta Office Mini -             mesačne/vopred 

 TP – Magenta Office Basic -             mesačne/vopred 

 TP – Magenta Office Standard 2000             mesačne/vopred 

 TP – Magenta Office Komplet 2000             mesačne/vopred 

 TP – Magenta Office Premium 2000             mesačne/vopred 

 ISDN BRA – Magenta Office Mini -             mesačne/vopred 

 ISDN BRA – Magenta Office Basic -             mesačne/vopred 

 ISDN BRA – Magenta Office Standard 2000             mesačne/vopred 

 ISDN BRA – Magenta Office Komplet 2000             mesačne/vopred 

 ISDN BRA – Magenta Office Premium 2000             mesačne/vopred 

 ISDN PRA – Magenta Office Mini -             mesačne/vopred 

 ISDN PRA – Magenta Office Basic -             mesačne/vopred 

 ISDN PRA – Magenta Office Standard 50000             mesačne/vopred 

 ISDN PRA – Magenta Office Komplet 50000             mesačne/vopred 

 ISDN PRA – Magenta Office Premium 50000             mesačne/vopred 

 TP2M – Magenta Office Mini -             mesačne/vopred 

 TP2M – Magenta Office Basic -             mesačne/vopred 

 TP2M – Magenta Office Standard 50000             mesačne/vopred 

 TP2M – Magenta Office Komplet 50000             mesačne/vopred 

 TP2M – Magenta Office Premium 50000             mesačne/vopred 

  IP účet – Používanie – Magenta Office Mini -             mesačne/vopred 

 IP účet – Používanie – Magenta Office Basic -             mesačne/vopred 

 IP účet – Používanie – Magenta Office Standard 2000             mesačne/vopred 

 IP účet – Používanie – Magenta Office Komplet 2000             mesačne/vopred 

 IP účet – Používanie – Magenta Office Premium 2000             mesačne/vopred 

 BiznisTRUNK hlasový kanál – Magenta Office Mini -             mesačne/vopred 

 BiznisTRUNK hlasový kanál – Magenta Office Basic -             mesačne/vopred 

 BiznisTRUNK hlasový kanál – Magenta Office Standard 5000             mesačne/vopred 

 BiznisTRUNK hlasový kanál – Magenta Office Komplet 5000             mesačne/vopred 

 BiznisTRUNK hlasový kanál – Magenta Office Premium 5000 30,00       mesačne/vopred 

  BiznisTRUNK účet, s programom služby Magenta Office - 0,15       mesačne/vopred 

  Balík služieb Premium účtu VVN k programom Magenta Office -             mesačne/vopred 

  Automatická spojovateľka -             mesačne/vopred 

  Užívateľská hláska -             mesačne/vopred 

  Skupina pre vyzváňanie -             mesačne/vopred 

  Hlasová odkazová schránka -             mesačne/vopred 

  Call Centrum -             mesačne/vopred 

  Zriadenie účtu VVN s programom služby Magenta Office -             jednorazovo 

  BiznisTRUNK účet s programom služby Magenta Office - 0,30       jednorazovo 

  Zriadenie BiznisTRUNK skupiny  - cena je aplikovaná na každú lokalitu  Účastníka - 9,99       jednorazovo 

 
     
Ceny za automaticky uskutočnené volania – bez rozlíšenia prevádzky 

 Cena v € za 1 minútu Cena v € za 1 sekundu 

bez DPH s DPH bez DPH s DPH 

 Automaticky uskutočnené miestne volania v pevnej sieti a volania na 06x 0,0300 0,0360 0,0005 0,0007 

 Automaticky uskutočnené medzimestské volania v pevnej sieti 0,0300 0,0360 0,0005 0,0007 

   Automaticky uskutočnené medzinárodné  volania z PS 

 0. Tarifné pásmo 0,0400 0,0480 0,0007 0,0008 

 I. Tarifné pásmo 0,0400 0,0480 0,0007 0,0008 

 II. Tarifné pásmo 0,1500 0,1800 0,0025 0,0030 

 III. Tarifné pásmo 0,3500 0,4200 0,0058 0,0070 

 IV. Tarifné pásmo 1,0000 1,2000 0,0167 0,0200 

 Automaticky uskutočnené volania do verejných mobilných sietí národných 
operátorov 

0,0900 0,1080 0,0015 0,0018 

 
 
 

 
F – Trvanie Dohody  
 

Dohoda sa uzatvára na dobu určitú 24 mesiacov. Zmluvné strany sa dohodli, že ceny dohodnuté touto Dohodou zostávajú v platnosti ešte 6 mesiacov po zániku tejto Dohody za tých 
istých podmienok ako v poslednom roku platnosti tejto Dohody, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 
 
G - Zmena výšky základu pre doúčtovanie ceny    

 Volací plán 
Základ pre výpočet doúčtovania ceny  pri predčasnom ukončení 
Dohody s dobou  určitou v € bez DPH* 

 TP – Magenta Office Mini       

 TP – Magenta Office Basic       

 TP – Magenta Office Standard       

 TP – Magenta Office Komplet       

 TP – Magenta Office Premium       

 ISDN BRA – Magenta Office Mini       

 ISDN BRA – Magenta Office Basic       

 ISDN BRA – Magenta Office Standard       

 ISDN BRA – Magenta Office Komplet       

 ISDN BRA – Magenta Office Premium       

 ISDN PRA – Magenta Office Mini       

 ISDN PRA – Magenta Office Basic       
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 ISDN PRA – Magenta Office Standard       

 ISDN PRA – Magenta Office Komplet       

 ISDN PRA – Magenta Office Premium       

 TP2M – Magenta Office Mini       

 TP2M – Magenta Office Basic       

 TP2M – Magenta Office Standard       

 TP2M – Magenta Office Komplet       

 TP2M – Magenta Office Premium       

 IP účet - Používanie - Magenta Office Mini       

 IP účet - Používanie - Magenta Office Basic       

 IP účet - Používanie - Magenta Office Standard       

 IP účet - Používanie - Magenta Office Komplet       

 IP účet - Používanie - Magenta Office Premium       

 BiznisTRUNK hlasový kanál - Magenta Office Mini       

 BiznisTRUNK hlasový kanál - Magenta Office Basic       

 BiznisTRUNK hlasový kanál - Magenta Office Standard       

 BiznisTRUNK hlasový kanál - Magenta Office Komplet       

 BiznisTRUNK hlasový kanál - Magenta Office Premium       

   * K  doúčtovanej cene bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. 

Článok III.  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Ostatné ustanovenia Dohody, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, ostávajú v celosti platné a nezmenené. 

2. Podnik sa zaväzuje spracúvať osobné údaje výlučne na účely, na ktoré boli získane. V prípade zmeny účelu spracovania osobných údajov si na túto zmenu vyžiada osobitný súhlas. 

Viac informácií o používaní osobných údajov možno nájsť na www.telekom.sk/osobne-udaje. 

3. Neoddeliteľnú súčasť tejto Dohody tvoria nasledovné prílohy:  

 Príloha č.1 – Zoznam prístupov Magenta Office (v prípade IP účtov, Trunkových účtov, Telefonovania) 

 Príloha č. 2 – Implementačný plán (v prípade IP účtov, Trunkových účtov) 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkoľvek z konečných cien služieb Podniku upraviť tak, že k základu dane 

(cene bez DPH) uplatní sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti Podniku. 

5. Podnik a Účastník uvádzajú, že predmetom Zmluvy je dohodnutie individuálnych zmluvných podmienok. Účastník sa za účelom využitia možnosti dohodnúť si s Podnikom individuálne 

zmluvné podmienky rozhodol, že v prípade, ak je mikropodnikom, malým podnikom alebo neziskovou organizáciou alebo ak sa nimi stane, nechce, aby mu Podnik poskytol informácie 

pred uzatvorením zmluvy podľa § 84 ods. 3 zákona č. 452/2021 Z.z. a zhrnutie Zmluvy podľa § 84 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z.z. a pre prípad, že dohodnutá doba trvania zmluvy je 

dlhšia ako 24 mesiacov, súhlasí s dohodnutím doby trvania zmluvy na viac ako 24 mesiacov. 

6. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) originálnych vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní každá zmluvná strana obdrží dve (2) vyhotovenia. 

7. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Dohody a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán.      

8. Podnik sa zaväzuje spracúvať osobné údaje výlučne na účely, na ktoré boli získane. V prípade zmeny účelu spracovania osobných údajov si na túto zmenu vyžiada osobitný súhlas. 

Viac informácií o používaní osobných údajov možno nájsť na www.telekom.sk/osobne-udaje. 

  
 

 

 

Miesto:        Miesto:        Kód predajcu:       
Dátum:        Dátum akceptácie návrhu:        Dátum prevzatia návrhu:        

podpis (a pečiatka) Účastníka 
(resp. splnomocnenej osoby alebo štatutárneho orgánu) 

Meno pracovníka:        Meno predajcu:  Balog Boris 

podpis a pečiatka Podniku/zástupcu Podniku 

Tel. číslo:        

podpis a pečiatka predajcu/zástupcu Podniku 
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▪ Účastník       právnická osoba               fyzická osoba – podnikateľ          fyzická osoba - nepodnikateľ 

Priezvisko (Obchodné meno) / Meno / Titul:  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví              Štátna príslušnosť:       

Rodné číslo / (IČO): 36069841 IČ DPH:                         Č. OP alebo Pasu:       

Ulica: Bajkalská Súpisné číslo: 1467 Orientačné číslo:: 27 /       

Obec: Bratislava PSČ: 82105 Byt č./ poschodie:       /       

Telefón/Mobil:       E-mail:       Poznámka:       

▪ Štatutárny orgán / Zákonný zástupca / splnomocnená osoba   

Priezvisko / Meno / Titul: Ing. Andrej Juris   Telefón/Mobil:       Č.OP alebo Pasu:       

Ulica:       Súpisné číslo:       Orientačné číslo:       /       Obec / PSČ:       /       
 

Priezvisko / Meno / Titul:         Telefón/Mobil:       Č.OP alebo Pasu:       

Ulica:       Súpisné číslo:       Orientačné číslo:       /       Obec / PSČ:       /       

▪ Adresát  - adresa zasielania písomných listín (vyplňuje sa len v prípade, ak je iná ako adresa účastníka, resp. účastník využíva P.O.BOX) 

Priezvisko (Obchodné meno) / Meno / Titul:  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví             

IČO: 36069841 IČ DPH:                         Náklad. stredisko:       

Ulica: Bajkalská Súpisné číslo: 1467 Orientačné číslo:: 27 /       

Obec: Bratislava PSČ: 82105 P.O.BOX:       

Telefón/Mobil:       E-mail:       Poznámka:       

▪ Osoba poverená prevzatím odovzdávacieho protokolu 

Priezvisko, meno, titul: Ing. Peter Liptak        Telefón/Mobil: xxxxxxxxxxxx      E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx       

▪ Zodpovedná osoba na mieste odovzdania služby, ktorá poskytne potrebnú súčinnosť pri zriaďovaní služby 

Priezvisko, meno, titul:             Telefón/Mobil:            E-mail:             
 

▪ Zúčtovacie obdobie a frekvencia fakturácie 

Zúčtovacie obdobie je jednomesačné. Trvanie zúčtovacieho obdobia je od prvého do posledného dňa kalendárneho mesiaca. Prípadnú zmenu trvania zúčtovacieho obdobia 
Podnik oznámi Účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred.     
 

 frekvencia fakturácie jednomesačná        frekvencia fakturácie dvojmesačná (je možné iba pre účastníka fyzickú osobu a nie je možné pri elektronickej forme faktúry) 
Splatnosť faktúry pri dvojmesačnej frekvencii fakturácie:    jednorazovo za celé dvojmesačné obdobie      2 platby - mesačné čiastky  

▪ Spôsob fakturácie  

 Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na webovej stránke Podniku *        Papierová faktúra zasielaná poštou 

 Požadujem doručovanie EF PDF do e-mailu**                                        Požadujem zasielanie odpisu EF PDF poštou***      Heslo k EF PDF(web):   Klient ID     Login:                                      

**E-mail pre doručovanie EF PDF: faktury@urso.gov.sk E-mail pre notifikácie EF PDF:       

* Účastník podpisom tohto Dodatku potvrdzuje/udeľuje súhlas na poskytovanie faktúry v elektronickej forme podľa platných Všeobecných podmienok a Cenníka a zároveň súhlas s 
poskytovaním Elektronickej faktúry sprístupnením na internetovej stránke Podniku. ** Účastník berie na vedomie, že Elektronická faktúra bude s jeho súhlasom doručovaná  ako príloha e-
mailovej správy vo formáte PDF a jej otvorenie nebude chránené heslom proti neoprávnenému prístupu k údajom. Účastník podpisom tohto Dodatku potvrdzuje, že si je vedomý zodpovednosti 
za ochranu údajov na elektronickej faktúre zasielanej na ním určenú e-mailovú adresu pred prístupom tretích osôb. Podnik nezodpovedá za škody spôsobené účastníkovi prístupom 
neoprávnených osôb k údajom na elektronickej faktúre vo formáte PDF. *** Odpis EF PDF bude spoplatnený v zmysle Cenníka. 

 

Prístup VoiceOptik :          zriadenie služby           preloženie služby          premiestnenie služby           zmena parametrov služby    iná zmena(1) 

Názov virtuálnej siete         nová                                  rozšírenie existujúcej                                
 

Požadovaný dátum zriadenia prístupu   od: dňom zriadenia služby  (požadovaný dátum zriadenia nie je záväzkom pre Podnik) 

Doba poskytnutia prístupu  neurčitá  určitá            do:        

Označenie existujúceho prístupu VoiceOptik       Komunikačný profil A (100 % Best effort) 

Prenosová rýchlosť prístupu VoiceOptik 
(downstream/upstream)  
 

 1/2  Mbit/s  1/3 Mbit/s  1/4  Mbit/s  1/5 Mbit/s  2/1 Mbit/s  3/1 Mbit/s  4/1 Mbit/s  5/1 Mbit/s 

 10/1 Mbit/s  10/2 Mbit/s  20/2 Mbit/s  20/5 Mbit/s 30/10Mbit/s 40/4 Mbit/s 40/10Mbit/s 

 50/5 Mbit/s  60/6 Mbit/s  60/20 Mbit/s  100/10 Mbit/s  100/30 Mbit/s  120/12 Mbit/s 300/30Mbit/s 

Koncový bod služby 

 koncové zariadenie v správe poskytovateľa služby s rozhraním Ethernet/Fast Ethernet 
                    -  štandardné koncové zariadenie vyber zo zoznamu 
                    -  individuálna požiadavka, špecifikácia koncového zariadenia:       
 

 splitter   -  koncové zariadenie a jeho správu zaobstará zákazník na vlastné náklady 
                    -  koncové zariadenie je predmetom inej zmluvy uzavretej medzi účastníkom a poskytovateľom služby 

SLA(3)  áno         SLA-Id                              Dohodnutá cena:       € bez DPH (mesačne) vyber zo zoznamu 

NET Reporting(4)          áno  typ  vyber zo zoznamu   Sada reportov:       Dohodnutá cena:       € bez DPH (mesačne) vyber zo zoznamu 

Proaktívny monitoring(5)          áno  Kontakt: Meno           Tel.           E-mail        Dohodnutá cena:       € bez DPH (mesačne) vyber zo zoznamu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uzavretá podľa zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách medzi podnikom Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35 763 469, IČ DPH: SK2020273893, 
zapísaným v obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2081/B (ďalej len „Podnik“) a Účastníkom (ďalej len „Špecifikácia“). 

Informácie o zmluve 

Služba: MPLS VVN Kód Účastníka::       Kód Adresáta:       Číslo Zmluvy:       

Špecifikácia k Zmluve o poskytovaní  služieb - VoiceOptik prístup do MPLS VPN  
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Viazanosť prístupu  24 mesiacov 

Dohodnutá cena za  zriadenie –  preloženie –  premiestnenie –  zmenu parametrov je 1,00 € bez DPH (jednorazovo) 

Dohodnutá cena za poskytovanie služby je 34,00 € bez DPH (mesačne)  
 

Doúčtovanie ceny za porušenie záväzku doby viazanosti je stanovená ako       násobok mesačnej ceny za poskytovanie VoiceOptik prístupu. Za každý mesiac využívania sa výška 

doúčtovanej ceny znižuje o        percent. K doúčtovanej cene bude pripočítaná DPH v zákonom stanovenej výške. 

Záložné riešenie 

  Záložný mobilný prístup, APN  štandardné 3G   štandardné 4G/LTE   Orange  iné       
Pre APN Orange vyber rate plan zo zoznamu 

Dohodnutá cena za  zriadenie –  zmenu parametrov je       € bez DPH (jednorazovo) 

Dohodnutá cena za poskytovanie záložného riešenia je       € bez DPH (mesačne) 

Doúčtovanie ceny za porušenie záväzku doby viazanosti je stanovená ako       násobok mesačnej ceny za poskytovanie záložného riešenia. Za každý mesiac 

využívania sa výška doúčtovanej ceny znižuje o        percent. K doúčtovanej cene bude pripočítaná DPH v zákonom stanovenej výške. 

Údaje o ukončení prístupu VoiceOptik 

Ulica: Tomášiková  Obec: Bratislava PSČ: 821 01 

Súpisné číslo:       Orientačné číslo: 28/C Poschodie: 3 Miestnosť (byt) č.: C4.33 

Ak vnútorné vedenie v objekte je vybudované 
 Účastník zabezpečí súhlas s využitím vnútorného telekomunikačného vedenia u vlastníka, resp. správcu vnútorných rozvodov. 

V prípade nesúhlasu vlastníka, resp. správcu vnútorných rozvodov, sa postupuje, ako keby vedenie nebolo vybudované. 

Ak vnútorné vedenie v objekte  
nie je vybudované 

 Účastník požaduje vnútorné vedenie v objekte vybudovať ako súčasť zriaďovaného telekomunikačného okruhu a zabezpečí 
súhlas vlastníka, resp. správcu nehnuteľnosti, s inštaláciou v objekte a technickú dokumentáciu existujúcich vnútorných rozvodov. 

 Účastník zabezpečí vybudovanie vnútorného vedenia podľa požiadaviek Podniku. 

 Elektronická faktúra XML  zriadenie - pridelenie nového hesla    zmena - pridelenie nového hesla        prístupový kód (login) (6):       
 

Služobné záznamy Podniku 

 
      

1) Položka „iná zmena“ obsahuje zmeny, ktoré nie sú uvedené v Cenníku pre poskytovanie služieb Podniku. Táto zmena nie je spoplatňovaná. 
(3) Poskytovanie dohodnutej úrovne služby (SLA), v prípade požiadavky účastníka o SLA po nadobudnutí platnosti Zmluvy o poskytovaní  služieb, je možné len formou uzatvorenia 
písomného dodatku k Zmluve o poskytovaní  služieb.  
(4) NET Reporting je možné zriadiť len v prípade, že má účastník koncové zariadenie v správe Podniku. V prípade zriadenia doplnkovej služby NET Reporting súčasne so službou MPLS 
VPN bude doplnková služba aktivovaná spravidla do 15 prac. dní od prevzatia Odovzdávacieho protokolu služby. V prípade dodatočného zriadenia doplnkovej služby NET Reporting bude 
táto doplnková služba aktivovaná spravidla do 15 prac. dní odo dňa podpisu/akceptácie Špecifikácie zo strany poskytovateľa. O aktivácii služby bude účastník informovaný.  
(5) Proaktívny monitoring je možné poskytnúť len za podmienky, že koncové zariadenie je v správe Podniku. V prípade zriadenia doplnkovej služby Proaktívny monitoring súčasne so službou 
MPLS VPN, bude doplnková služba aktivovaná spravidla do 10 prac. dní od prevzatia Odovzdávacieho protokolu služby. V prípade dodatočného zriadenia doplnkovej služby Proaktívny 
monitoring, bude táto doplnková služba aktivovaná spravidla do 10 prac. dní odo dňa podpisu/akceptácie Špecifikácie zo strany poskytovateľa. O aktivácii služby bude účastník informovaný. 
(6) Vyplňuje sa len v prípade služby Elektronická faktúra XML, ak zákazník už má pridelený login a chce ho využívať aj pre ďalšie služby. 

▪ Ostatné ustanovenia 

Účastník čestne vyhlasuje, že je vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej má byť podľa tohto Dodatku o poskytovaní  služieb vybudované prípojné telekomunikačné vedenie a umiestnený koncový 
bod siete služby, alebo že má k predmetnej nehnuteľnosti užívacie právo z nájomného alebo iného právneho vzťahu. Účastník, ktorý má k nehnuteľnosti užívacie právo z nájomného alebo 
iného právneho vzťahu zároveň čestne vyhlasuje, že informoval vlastníka o vybudovaní prípojného telekomunikačného vedenia umiestnení koncového bodu siete služby a jeho dôsledkoch 
v plnom rozsahu a má k tomu od vlastníka výslovný súhlas. Ak Účastník uviedol v tomto vyhlásení nepravdivé alebo neúplné informácie alebo na základe výzvy Podniku nepredloží vyhlásenie 
vlastníka nehnuteľnosti a v súvislosti s tým vznikne Podniku škoda alebo dodatočné náklady, Účastník sa zaväzuje Podniku túto škodu alebo dodatočné náklady uhradiť. Vo vzťahu k 
predmetnej nehnuteľnosti vystupuje účastník ako:   

  vlastník       nájomca     iné          nehnuteľnosti. 

Táto špecifikácia sa riadi platnými Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie  služieb (ďalej len „Všeobecné podmienky“), Osobitnými podmienkami pre poskytovanie dátových služieb, 
tvoriace prílohu Všeobecných podmienok (ďalej len „Osobitné podmienky“) a Cenníkom pre poskytovanie služieb podniku (ďalej len „Cenník“), ktoré sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať 
a sú súčasťou tohto Dodatku. Cena za zriadenie a poskytovanie služby, prípadne zľavy z ceny, sa dojednávajú podľa platného Cenníka pre poskytovanie služieb Podniku (ďalej len „Cenník“). 
Účastník svojím podpisom zároveň potvrdzuje prevzatie Všeobecných podmienok, Osobitných podmienok, Cenníka. Ak nie je v Špecifikácii dohodnuté inak, platia ustanovenia Všeobecných 
podmienok, Osobitných podmienok a Cenníka. 

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkoľvek z konečných cien služieb Podniku upraviť tak, že k základu dane (cene bez 
DPH) uplatní sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti Podniku. 

Podnik a Účastník uvádzajú, že predmetom Zmluvy je dohodnutie individuálnych zmluvných podmienok. Účastník sa za účelom využitia možnosti dohodnúť si s Podnikom individuálne zmluvné 
podmienky rozhodol, že v prípade, ak je mikropodnikom, malým podnikom alebo neziskovou organizáciou alebo ak sa nimi stane, nechce, aby mu Podnik poskytol informácie pred uzatvorením 
zmluvy podľa § 84 ods. 3 zákona č. 452/2021 Z.z. a zhrnutie Zmluvy podľa § 84 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z.z. a pre prípad, že dohodnutá viazanosť je dlhšia ako 24 mesiacov, súhlasí 
s dohodnutím viazanosti na viac ako 24 mesiacov. 

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Podnik sa zaväzuje spracúvať osobné údaje výlučne na účely, na ktoré boli získane. V prípade zmeny účelu spracovania osobných údajov si na túto 
zmenu vyžiada osobitný súhlas. Viac informácií o používaní osobných údajov možno nájsť na www.telekom.sk/osobne-udaje. 

 

▪ Prílohy  

 Osvedčená plná moc     

 Osvedčená kópia iného oprávnenia na podnikanie 

 

 Osvedčená kópia výpisu z obchodného registra    

 Súhlas adresáta 

 

 Osvedčená kópia výpisu zo živnostenského registra 

 Iné       

 

Miesto:        Miesto:        Kód predajcu:       

Dátum:        Dátum akceptácie návrhu:        Dátum prevzatia návrhu:        

podpis (a pečiatka) Účastníka 
(resp. splnomocnenej osoby alebo štatutárneho orgánu) 

Meno pracovníka:        Meno predajcu:  Balog Boris 

podpis a pečiatka Podniku/zástupcu Podniku 

Tel. číslo:        

podpis a pečiatka predajcu/zástupcu Podniku 

 

http://www.telekom.sk/osobne-udaje
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 Povinnou súčasťou Špecifikácie je Príloha č.1 - Implementačný plán 

Názov VVN skupiny  
(Identifikácia virtuálnej siete) 

URSO   
2-20 znakov, malé písmená bez diakritiky a medzier. Použiť rovnaký názov VVN skupiny pre všetky lokality jedného Účastníka 

 

Žiadam o: 

 Zriadenie      (počet)  VVN IP účtov a ich doplnkových funkcionalít podľa Prílohy č.1 - Implementačný plán 
 Zriadenie 4 (počet) BiznisTRUNK hlasových kanálov a ich doplnkových funkcionalít  podľa Prílohy č.1 – Implem. plán 

 Zriadenie      (počet) hlasových kanálov pre doplnkovú službu Volania Teams  k službe BiznisTRUNK a ich doplnkových. funkcionalít  podľa Prílohy č.1 – 
Implem. Plán       
       Zriadenie doplnkovej služby Volania Teams s existujúcimi prístupmi MS Teams poskytovanými prostredníctvom Podniku 
       Zriadenie doplnkovej služby Volania Teams s novými prístupmi MS Teams poskytovanými prostredníctvom Podniku 
       Zriadenie doplnkovej služby Volania Teams s prístupmi MS Teams poskytovanými prostredníctvom iného Poskytovateľa 

 Fakturáciu nákladov        ,- € za  produktové školenie  
 Fakturáciu nákladov        ,- € za  za konfiguráciu služby Volania Teams pri zriadení (nastavenie domény a užívateľov) 
 Zmenu kontaktnej osoby oprávnenej ohlasovať poruchy služby 
 Zmenu adresáta – adresa na zasielanie písomností, vyúčtovaní a upomienok 

  

▪ Kontaktná osoba na mieste odovzdania služby, ktorá je splnomocnená na prevzatie služby a prihlasovacích údajov   

Priezvisko, meno, titul: Ing. Peter Liptak Kontaktný telefón: xxxxxxxxx                                              Kontaktný e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Priezvisko, meno, titul:       Kontaktný telefón:                                                             Kontaktný e-mail:       

▪ Kontaktná osoba oprávnenosť ohlasovať poruchy   

Priezvisko, meno, titul:       Kontaktný telefón:       

Priezvisko, meno, titul:       Kontaktný telefón:       

▪ Adresát  - adresa zasielania písomných listín (vyplňuje sa len v prípade, ak je iná ako adresa účastníka, resp. účastník využíva P.O.BOX) 

Priezvisko (Obchodné meno) / Meno / Titul:  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví             

IČO: 36069841 IČ DPH:                         Náklad. stredisko:       

Ulica: Bajkalská Súpisné číslo: 1467 Orientačné číslo:: 27 /       

Obec: Bratislava PSČ: 82105 P.O.BOX:       

Telefón/Mobil:       E-mail:       Poznámka:       

▪ Údaje o koncovom bode ( fyzické rozhranie na pripojenie účastníka k sieti ST IP)  
Priezvisko (Obchodné meno) / Meno / Titul:                     

Ulica: Tomášikova 28C Súpisné číslo:       Orientačné číslo:: 28C 

Obec: Bratislava PSČ:       P.O.BOX:       

Miestnosť (byt) : C4.33     

Zodpovedná osoba v objekte, ktorá poskytne potrebnú súčinnosť pri 
zriaďovaní prístupu:   

Kontaktný telefón:       

 

Doba poskytovania služby VVN 
a všetkých jej účtov 

 neurčitá   určitá, do        
 bez viazanosti  viazanosť 24 mesiacov* 

* Doba viazanosti začína plynúť odo dňa zriadenia prístupu, resp. služby. V prípade porušenia záväzku Účastníka nepretržite využívať prístup, resp. službu na základe tejto Špecifikácie 
počas dohodnutej doby viazanosti, Účastník sa zaväzuje uhradiť Podniku doúčtovanú cenu vo výške podľa podmienok uvedených v Zmluve. 
 
 
Prístup do siete ST-IP   nový 
                                        existujúci Označenie existujúceho prístupu:         (napr. BA-BA NMP 23) 

Typ prístup do siete ST- IP  
                                                          Symetr. prístup k ST-IP/MPLS  
                                                          Asymetr. prístup k ST-IP/MPLS  
                                                          FBA-adsl prístup k ST-IP/MPLS 
                                                          VBA - prístup k ST-IP/MPLS 

 
  Business City Net   
  Business Internet 
  Business Internet Light  
  Iná – nešpecifikovaná - dátová služba 

 

Úprava ceny za aktiváciu koncového bodu služby VVN 

  Zľava za       mesačnú  viazanosť služby VVN a všetkých zriadených účtov     

      z ceny uvedenej v platnom Cenníku v časti služba Virtual VoiceNet  

  Dohodnutá jednotková cena vo výške  ,- € 

Úprava ceny za zriadenie (VVN účty, BiznisTRUNK skupina, VVN trunkový účet ) 

  Zľava za       mesačnú  viazanosť služby VVN a všetkých zriadených účtov     

      z ceny uvedenej v platnom Cenníku v časti služba Virtual VoiceNet  

  Dohodnutá jednotková cena za zriadenie  pri viazanosti 24 mesiacov pre: 

               VVN účet vo výške       €  

               BiznisTRUNK skupinu vo výške 9,99 €  

               VVN Trunkový účet vo výške 0,30 € 

Úprava ceny za používanie služby Volania Teams k službe Biznis Trunk a VVN Trunkový účet 

  Dohodnutá jednotková cena za používanie hlasových kanálov pre službu Volania 
Teams vo výške   

      €/ mesačne/kanál 

  Dohodnutá jednotková cena za používanie služby Zdieľaná linka k službe Volania 
Teams vo výške   

      €/ mesačne/trunkový účet 

Informácie o Dohode o voliteľnom volacom programe Magenta Office, ku ktorej sa uzatvára táto Špecifikácia (ďalej len „Dohoda“) 

Služba: VVN 

 

Kód Účastníka::  Kód Adresáta:       Číslo Zmluvy:        Kód tlačiva: 832  

 

Špecifikácia lokality, účtov a doplnkových služieb pre Voliteľný volací 

program Magenta Office 
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Úprava ceny za používanie služby Volania Teams k službe VVN IP účet 

  Dohodnutá jednotková cena za používanie služby Volania Teams k službe VVN IP 
účet vo výške  

      €/ mesačne/VVN IP účet 

  Dohodnutá jednotková cena za používanie služby Zdieľaná linka k službe Volania 
Teams vo výške  

      €/ mesačne/ VVN IP účet 

Pri použití doplnkovej služby volania Teams prostredníctvom aplikácie MS Teams nie je možná automatická lokalizácia miesta vzniku volania. Koncový užívateľ preto musí pre účely jeho 
lokalizácie špecifikovať miesto tiesňovej udalosti operátorovi strediska tiesňovej služby sám. Pre tiesňové volania je nutné primárne využívať mobilné natívne volania prostredníctvom 
operátora (mimo aplikácií, ktoré využívajú VoIP volania) alebo volania z geografických čísel VVN na adrese umiestnenia Služby VVN. Podnik nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté 
pri tiesňových volaniach uskutočnených prostredníctvom aplikácie MS Teams z lokality mimo adresy umiestenia Služby VVN. 

Špecifikácia číslovacej množiny rezervovanej pre účastníka  
 

 Zriadiť novú množinu        Rozsah:       Upresnenie/ prefix:               Rozsah:       Upresnenie/ prefix:       
      (napr. Rozsah 100,  02485545xx )  
 

 Použiť súčasnú množinu:  0253635540     0253635530     0253635520     0253635510  

 Zrušiť súčasnú množinu:                                        
 
Presné verejné čísla účtov sa definujú v Prílohe č.1 - Implementačný plán 

▪ Čestné vyhlásenie účastníka 

Účastník čestne vyhlasuje, že je vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej má byť podľa tejto Špecifikácie vybudované prípojné telekomunikačné vedenie a umiestnený koncový bod siete 
služby, alebo že má k predmetnej nehnuteľnosti užívacie právo z nájomného alebo iného právneho vzťahu. Účastník, ktorý má k nehnuteľnosti užívacie právo z nájomného alebo iného 
právneho vzťahu zároveň čestne vyhlasuje, že informoval vlastníka o vybudovaní prípojného telekomunikačného vedenia umiestnení koncového bodu siete služby a jeho dôsledkoch 
v plnom rozsahu a má k tomu od vlastníka výslovný súhlas. Ak Účastník uviedol v tomto vyhlásení nepravdivé alebo neúplné informácie alebo na základe výzvy Podniku nepredloží 
vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti a v súvislosti s tým vznikne Podniku škoda alebo dodatočné náklady, Účastník sa zaväzuje Podniku túto škodu alebo dodatočné náklady uhradiť. Vo 
vzťahu k predmetnej nehnuteľnosti vystupuje účastník ako:   

  vlastník       nájomca     iné          nehnuteľnosti.  

Čestné vyhlásenie účastníka 

Účastník čestne vyhlasuje, že je vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej má byť podľa tejto Špecifikácie vybudované prípojné telekomunikačné vedenie a umiestnený koncový bod siete 
služby, alebo že má k predmetnej nehnuteľnosti užívacie právo z nájomného alebo iného právneho vzťahu. Účastník, ktorý má k nehnuteľnosti užívacie právo z nájomného alebo iného 
právneho vzťahu zároveň čestne vyhlasuje, že informoval vlastníka o vybudovaní prípojného telekomunikačného vedenia umiestnení koncového bodu siete služby a jeho dôsledkoch 
v plnom rozsahu a má k tomu od vlastníka výslovný súhlas. Ak Účastník uviedol v tomto vyhlásení nepravdivé alebo neúplné informácie alebo na základe výzvy Podniku nepredloží 
vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti a v súvislosti s tým vznikne Podniku škoda alebo dodatočné náklady, Účastník sa zaväzuje Podniku túto škodu alebo dodatočné náklady uhradiť. Vo 
vzťahu k predmetnej nehnuteľnosti vystupuje účastník ako:   

▪   vlastník       nájomca     iné          nehnuteľnosti.  

Podnik a Účastník uvádzajú, že predmetom Zmluvy je dohodnutie individuálnych zmluvných podmienok. Účastník sa za účelom využitia možnosti dohodnúť si s Podnikom individuálne 
zmluvné podmienky rozhodol, že v prípade, ak je mikropodnikom, malým podnikom alebo neziskovou organizáciou alebo ak sa nimi stane, nechce, aby mu Podnik poskytol informácie 
pred uzatvorením zmluvy podľa § 84 ods. 3 zákona č. 452/2021 Z.z. a zhrnutie Zmluvy podľa § 84 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z.z. a pre prípad, že dohodnutá doba trvania zmluvy je dlhšia 
ako 24 mesiacov, súhlasí s dohodnutím doby trvania zmluvy na viac ako 24 mesiacov. 

▪ Prílohy  

 Súhlas adresáta  Príloha č.1 – Implementačný plán  Iné 
 
 
 

Miesto:        Miesto:        Kód predajcu:       

Dátum:        Dátum akceptácie 
návrhu:  

      Dátum prevzatia návrhu:        

podpis (a pečiatka) Účastníka 
(resp. splnomocnenej osoby alebo štatutárneho orgánu) 

Meno pracovníka:        Meno predajcu:  Balog Boris 

podpis a pečiatka Podniku/zástupcu Podniku 

Tel. číslo:        

podpis a pečiatka predajcu/zástupcu Podniku 
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