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Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 

uzavretá podra zákona Č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v zneni neskoršich predpisov 

Kód objednávky: 
Kód účastníka: 
Kód adresáta: 

Kód tlačiva : 

1-802627478346 
2107794700 
2107794701 

405 

a § 588 a nasl. zákona Č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonnika, akje Účastníkom spotrebiter, alebo § 409 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, ak 

Účastníkom nie je spotrebiter 

(ďalej spolu len .Dodatok" alebo .Dohoda") medzi: 

PODNIK 
Slovak Telekom, a,s. Bajkalská 28,81762 Bratislava, zapisaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel 

Sa, vložka číslo 2081/B, IČO : 35 763469, DiČ : 2020273893, IČ pre DPH: 51<2020273893 
Kód predajcu : Ret Shop Rep_ wth SME Acc 5654515 1 Kód tlačíva: 405 
Zastúpený: Mlynarčík, Marcel 
(ďalej len "PODNIK") a 

PRÁVNiCKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ 
Obchodné meno / Základná škola Spišský Stiavnik, Slnečná 422/4, 05914 Spišský Stiavnik 
Sídlo podnikania: 
Register, číslo zápisu 
podnikatel'a: 
Kontaktný e-mail : I Kontaktné tel.č, : 10911540126 
ICO: 37785681 I lepre DPH: 1 
(ďalej len "Účastník") 

ŠTATUTÁRNY ORGÁN I ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA I SPLNOMOCNENÁ OSOBA 
Titul/Meno/Priezvisko: Základná škola Spišský Stiavnik 
Ulica: I Súpisné číslo : I I Orientačné číslo: 1 
Obec: IPSC: 1 
Telefón : 0911540126 I C.OP / Pasu: I Identity Card - HD788579 

ADRESÁT d -a . I , hr ť resa zasie ama plsomnyc IS In 

Titul/Meno/Priezvisko: Základná škola Spišský Štiavnik 
Adresa zasielania: Slnečná 422/4, 05914 Spišský Stiavnik 
Spôsob fakturácie: Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na internetovej stránke Podniku 

Požadujem doručovanie EF PDF do e-mailu riaditelka@Zsspisskystiavnik.sk 
Zúčtovacie obdobie: Mesačne od 15.dňa v mesiaci do 14. dňa v mesiaci 

8942102480009996980 0911558755 
351832191535674 

TABUĽKA v 1 M c. I tk esacne pop a (y 
AKCIA: Bez záväzkov 
Kontaktná osoba: Základná škola Spišský Štiavnik Telefón: 0911540126 
Adresa doručenia : Slnečná 422/4, 05914 Spišský Štiavnik 
Služba: Mobilný Hlas bez viazanosti 
Program služby: Bez záväzkov 
Doplnková služba: SMS/MMS neobmedzené 
Kontrola dát v roamingu 
Limit kontroly dát (cena s DPH v EUR): 60,00 Limit kontroly dát 2 (cena s DPH v EUR): 0,00 
Rozhodcovská doložka: Nie 
Doplnková služba: 100 minút v SR a EU+ 
Univerzálna odkazová schránka 
Zverejnenie v tel ef, zozname: Liadam o zverejnenie 
Doúčtovanie ceny 
Dotácia za koncové zariadenie 
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Aktivácia 

Aktivácia 
Akt ivácia 

Aktivácia 

Aktivácia 
Aktivácia 



Názov Platnosť ceny Cena s DPH Splatnosť 

Základ pre doúčtovanie ceny - Rozdiel ceny viazanej a neviazanej 48,00 EUR jednorazovo 
doplnková služba SMS/MMS ponuky 
neobmedzené - počiatočná suma, 
ktorá bude klesať 
Základ pre doúčtovanie ceny - Rozdiel ceny viazanej a neviazanej 48,00 EUR jednorazovo 
doplnková služba 100 minút v SR a ponuky 
EU+ - počiatočná suma, ktorá bude 
klesať 

Doúčtovanie ceny 0,1 6 EUR jednorazovo 
Dotácia za koncové zariadenie 0,13 EUR jednorazovo 

Ak Účastník na základe Zmluvy v znení pred uzavretím tohto Dodatku (ďalej len .Zmluva v skoršom znení") nadobudol za odplatu zaríadenie, Dodatok nemá dopad ani 
na povinnosť Účastníka v súlade so Zmluvou v skoršom znení doplatiť kúpnu cenu takéhoto koncového zariadenia, ak ku dňu uzavretia Dodatku ešte nebola v celej 

výške uhradená. 

1) PREDMET DODATKU: 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

a) 

b) 

c) 

d) 

Záväzok Podniku vykonať zmenu pôvodného programu Služby poskytované ho na telefónnom čísle uvedenom v tabuľke "S IM KARTA A ZARIADEN IE", 
resp. na inom telefónnom čísle, ktoré ho bude v budúcnosti nahrádzať (ďalej len "telefónne číslo"), aktivovanom na SIM karte alebo eSIM profile 
posky1nutých na základe Zmluvy na program Služby uvedený v taburke 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 vrátiť POdniku pomernú časť Zravy z Kúpnej ceny zariadenia predaného na základe Zmluvy v skoršom znení z dôvodu predčasného 
ukončenia predchádzajúcej viazanosti. Suma, ktorú má Účastník v rátiť, je uvedená v Taburke Č. 1 pod názvom Dotácia za koncové zariadenie a jej výška 
je určená s prihliadnutim na neuplynutú časť predchádzajúcej viazanosti. Podnik poskytol Zľavu s predpokladom naplnenia dohodnutého obdobia 
viazanosti a predčasnou zmenou Zmluvy v skoršom znení Podniku vznikla strata, ktorá je čiastočne krytá vrátením pomernej časti Zravy. Suma pomernej 
časti Zľavy, ktorú má Účastník vrátiť, bude vyúčtovaná v nasledujúcej faktúre ako položka "Dotácia za koncové zariadenie". Povinnosť platiť splátky 
Kúpnej ceny predchádzajúceho zariadenia predaného na základe Zmluvy v skoršom znení až do jej úplného splatenia nie je dotknutá. 

Záväzok Účastnika uhrad iť Podniku Jednorazové vysporiadanie zravy z ceny Služby z dôvodu predčasného ul'ončenia viazanosti dohodnutej v Zmluve v 
skoršom znení. Suma Jednorazového vysporiadania je uvedená v Taburke Č. 1 pod názvom Doúčtovan ie ceny a je určená v pomemej výške k zrave z 
ceny Služby uvedenej v Zmluve v skoršom znení s prihliadnutim na neuplynutú časť predchádzajúcej viazanosti. Jednorazové vysporiadanie slúži na 
čiastočné kry1ie strát Podniku, ktoré vznikli Účastnikom požadovanou predčasnou zmenou Zmluvy v skoršom zneni, nakoľko Podnik poskytol zravu z ceny 
Služby posky1ovanej na základe Zmluvy v skoršom znení s predpokladom naplnenia dohodnutého obdobia viazanosti 24 mesiacov. Suma Jednorazového 
vysporiadania bude vyúčtovaná v nasledujúcej faktúre ako položka .Doúčtovanie ceny". 

Záväzok Účastnika (I) riadne a včas platiť cenu za aktiváciu a poskytovanie Služieb Podniku, uvedenú pre prislušný program Služieb zvolený podra 
tabuľky č. 1 Účastníkom, v Cenniku pre posky1ovanie služieb Podniku (ďalej len .Cenn ik") platnému ku dňu podpisu tohto Dodatku a (ii) dodržiavať svoje 
povinnosti v súlade s týmto Dodatkom, Zmluvou, Cennikom, Osobitnými podmienkami pre poskytovanie zvoleného programu Služieb (ďalej len "Osobitné 
podmienky"), ak boli pre zvolený program Služieb vydané a Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb (ďalej len "Všeobecné 
podmienky"), s ktorými sa mal Účastnik možnosť oboznámiť pred podpisom tohto Dodatku na internetovej stránke Podniku www.te lekom.sk alebo na 
predajných miestach Podniku. 

e) Záväzok Podniku odovzdať Účastnikovi zariadenie podľa Dohody a poskytnúť mu zľavu a záväzok Účastnika zariadenie prevziať a zaplatiť zaň kúpnu 
cenu pod ra Dohody spôsobom a za podmienok dohodnutých v Dohode a splň ať podmienky pre posky1nutie zľavy . Zariadenie môže byť v tejto Dohode 
alebo v dokumentoch súvisiacich s touto Dohodou označené aj ako koncové zariadenie alebo iným označením zodpovedajúcim povahe zariadenia . 
Prevzatie zariadenia Účastnikom a uhradenie kúpnej ceny potvrdzujú Podnik a Účastnik podpisom tej to Dohody, ak nie je pre konkrétne zariadenie v tejto 
Dohode alebo v dokumentoch súvisiacich s touto Dohodou uvedený iný moment odovzdania zariadenia alebo uhradenia kúpnej ceny zariadenia. Pri 
úhrade ceny zariadenia na splátky, ak dochádza k prevzatiu zariadenia na predajni alebo výdajnom mieste spoločnosti Packeta, Účastnik uhrádza 
akontáciu pri prevzati zariadenia alebo ak má byť zariadenie doručené , Účastnik uhrádza akontáciu kuriérovi pri odovzdaní, ak je výška akontácie za 
zariadenie viac ako 12 € alebo na základe vystavenej faktúry ak je výška akontácie najviac 12 €, ak nie je v tejto Dohode pre konkrétne zariadenie 
uvedené inak. Ak sa má konkrétne zariadenie v zmysle ustanovení tejto Dohody alebo dokumentov súvisiacich s touto Dohodou upravujúcich jeho predaj 
doručiť, doručenie prebieha v pracovných dňoch medzi 7:00 až 19:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú v konkrétnom prípade inak. 

ELEKTRONiCKÁ FAKTÚRA: Účastnik podpisom tohto Dodatku potvrdzuje/uderuje súhlas na poskytovanie faktúry v elektronickej forme, a zároveň súhlas s 
posky1ovaním EF sprístupnením na internetovej stránke Podniku podľa platných Všeobecných podmienok a Cenníka. Zároveň bude Účastníkovi bezplatne 
poskytovaná služba Podrobný výpis v elektronickej forme na internetovej stránke podniku. Ak Účastník využil možnosť zasielania rovnopisu EF na e-mail, EF 
bude zároveň doručovaná ako prlJoha e-mailovej správy vo formáte PDF na e-mailovú adresu určenú Účastnikom pre zasielanie EF podľa tohto Dodatku a jej 
otvorenie nebude chránené heslom proti neoprávnenému prístupu k údajom. Účastn ík podpisom tohto Dodatku potvrdzuje , že si je vedomý zodpovednosti za 
ochranu údajov na EF zasielanej na ním určenú e-mailovú adresu pred prístupom tretich osôb. Podnik nezodpovedá za škody spôsobené účastníkovi prístupom 
neoprávnených osôb k údajom na EF vo formáte PDF. Odpis EF v listinnej forme je spoplatnený v zmysle Cennika. 

ZÚČTOVACIE OBDOBIE: Trvanie zúčtovacieho obdobia je uvedené v tabuľke s názvom "Adresát - adresa zasielania plsomných listin". Prípadnú zmenu trvania 
zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred . Frekvencia fakturácie je jednomesačná. 

PRECHODNÉ USTANOVENIE: Tento Dodatok tvorí neoddeliternú súčasť Zmluvy. Ku dňu účinnosti tohto Dodatku sa v plnom rozsahu ruší platnosť a účinnosť 
doteraz platného dodatku k Zmluve uzavretého medzi stranami, a zároveň zaniká právo Účastníka na akékorvek doteraz poskytované zravy spojené s prevzatím 
skoršieho záväzku viazanosti vo vzťahu k Službám posky1ovaným na telefónnom člsle aktivovanom na SIM karte resp. eSIM profile okrem platnosti a účinnosti 
Zmluvy v skoršom znení v časti upravujúcej predaj zariadenia vrátane poskytnutej zľavy a povinnosti doplatiť kúpnu cenu zariadenia posky1nutého Účastníkovi 
na základe Zmluvy v skoršom znení a vrátiť pomernú časť zravy z ceny takéhoto zariadenia v súlade so Zmluvou v s.koršom znení, ktoré zostávajú zachované v 
plnom rozsahu , ak na základe Zmluvy v skoršom zneni bolo Učastnlkoví predané zariadenie . Pokiaľ sa Podnik a Učastník nedohodnú inak, po uplynutf doby 
viazanosti, na ktorú bol tento Dodatok dojednaný, bude Podnik na základe Zmluvy uzatvorenej na dobu neurčitú poskytovať Účastníkovi Služby v súlade s 
dojednaním uvedeným v tomto Dodatku alebo v Zmluve, a to bez viazanosti, za štandardnú cenu podra aktuálneho Cenníka. 

PLATNOSt, ÚČiNNOSt DODATKU A MOŽNOSt ZMENY ZMLUVY: Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými 
stranami. Zmluvu je možné meniť niektorým zo spôsobov uvedených v Zmluve, Všeobecných podmienkach alebo Cenniku . Zmena programu Služieb 
uvedeného v tabuľke č. 1 tohto Dodatku je možná len so súhlasom Podniku. Podnik a Účastník sa dohodli na určen í dôvodov podstatnej zmeny zmluvných 
podmienok tak, že tieto dôvody sú obsahom časti Všeobecných podmienok, upravujúcej zmenu Zmluvy. 

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.te lekom.sklosobne-udaje . 

Podnik ponúkol Účastn ikovi možnosť pri podpise a uzavretf tohto Dodatku využiť technické za riadenie v Predajnom mieste Podniku. 
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(i) Ak Účastnik túto možnosť využil , je tento Dodatok uzavretý v pisomnej forme a podpísaný digitalizovaným podpisom Podniku a Účastníka prostredníctvom 
daného technického zariadenia . Účastník vyhlasuje, že bol pred uzavretrm Dodatku Podnikom informovaný o podstate digitalizovaného podpisu, najmä o tom, 
že digitalizovaný podpis Účastníka je jeho vlastnoručným pOdpisom pre neseným na Dodatok prostredníctvom technického zariadenia ako jedinečný technický 
záznam vytvorený len pre účely tohto Dodatku a tvoriaci jeho trvalú neoddeliternú súčasť. Účastn ík súhlasí so spracúvaním záznamu svojho digitalizovaného 
podpisu jeho priradením k podpísanému dokumentu na účel uzavretia a plnenia Dodatku. Tento záznam o digitalizovanom podpise Účastníka nebude využitý na 
žiadne iné účely , a to ani samostatne ani v spojeni s iným dokumentom. Uzavretím Dodatku takýmto spôsobom nie je dotknutá platnosť Dodatku, ani jeho 
písomná forma a takto podpisaný Dodatok má silu originálu. 

Ak Účastník využil možnosť poslania rovnopisu tohto Dodatku do e-mailu určeného Účastníkom, Podnik odovzdá Účastníkovi jeden rovnopis Dodatku pri jeho 
podpise vo forme trvalého nosiča na e-mail určený Účastníkom a uvedený ako kontaktný e-mail v časti identifikácie Účastníka tohto Dodatku. Dodatok bude ako 
priloha e-mailu chránený heslom pred jeho otvorením neoprávnenými osobami, ktoré Podnik doručí Účastníkovi formou SMS na mobilné telefónne číslo určené 
Účastnikom a uvedené ako kontaktné mobilné číslo v časti identifikácie Účastníka tohto Dodatku. Ak Účastník požiadal pred podpisom tohto Dodatku o 
odovzdanie jedného rovnopisu tohto Dodatku v listinnej forme, je mu popri rovnopise zaslaním do e-mailu odovzdaný aj rovnopis v listinnej forme. Inak Podnik 
odovzdá Účastníkovi iba jeden rovnopis Dodatku v listinnej forme. 

(ii) Ak Účastník túto možnosť nevyužil, je tento Dodatok uzavretý v písomnej forme a podpísaný vlastnoručnými podpismi Podniku a Účastníka zachytenými na 
Dodatku priamo, bez použitia technického zariadenia, pričom Účastníkovi je zo strany Podniku odovzdaný jeden rovnopis tohto Dodatku v listinnej fomne. 

02.12.2022 

Slovak Telekom, a.s. v zastúpení 
Mlynarčík , Marcel 
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Firma I meno priezvisko zákazníka 

Základná škola Spišský Štiavnik 


