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Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Kódobjednávky; 1-679962554{11

Kód účastníka: í170185400
Kód adresáta: 5í00015306

Kód tlačiva: 812

uzavretá podra ust. § 44 a súvisiacich ust. zákona č,35112011 z.z. o elektíonických komunikáciách v znenl neskoršlch predpisov medzl Podnlkom a Účastníkom (d'alej
len ,,Dodatok").

PoDNlK

(d'alej len "Podnik") a

účasrrvíx - pRÁvNlcKÁ osoBAtFyzlcK^osoBA - poDNIKATEE

(d'alej len "tJčastník")

ADRESÁT - adre!

,,Podnik a ÚČastník uzalvfuajú tento Dodatok, ktolým sa Zmluva o poskytovaní verejných služieb pre službu s telefónnym člslom identiíikovaným V iabul'k€ č,,|
(d'alej len ,,Zmluva") mení a upravuje V rozsahu a spósobom uvedeným V tomto dodatku. ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sri týmto dodatkom dotknuté
ostáVajú V platnosti bez zmeny"'
Ak dochádza na základe tohto Dodatku k zmene programu Služby, bude Účastníkovi poskytovaný za cenu uvedenú v Tabutke č. 1. Doba Viazanosti, ak je pre
ttlÍo SluŽbu dohodnutá, nie je týmto Dodatkom dotknutá a plynie nad'aloj bez zmeny. V lakomto pripade bude Podnik účtovať canu v závislo§ti od toho, v kiorom
momente doby viazanosti sa účaslník nachádza,
ELEKTRON|CKA FAKTÚRA: ť]óastník podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje/ude|'uje súhlas na poskytovanie faktrjry v al€ktronickei forme, a zároveň súhlas s
poskytovanÍm EF spristupnením na internetovej stránke Podniku podta platných Všeobecných podmienok a Cenníka. Zároveň bude Účastníkovi bezplatne
poskylovaná sluŽba Podrobný rnýpis v elektronickej forme na internetovej stránke podniku, Ak Učastnlk Využil možnost'zasielanla rovnoplsu EF na e-mail, EF
bude zároveň doruČovaná ako priloha e-mailovej správy vo formát€ PDF na e_mailovt] adresu určenú Účastnlkom prs zasielanle EF podl'a tejto Zmluvy a je|
otvorenie nebude chránené heslom proti neoprávnenému prl§tupu k údajom. Účastnlk podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že si je V€domý zodpovednóstl Ža
ochranu ťldajov na EF zasielanej na ním určenú e-mailovú adresu pred prístupom tretích osób. Podnik nezodpovedá za škody spósobené r]častnlkovi prístupom
neopráVnených osób k údajom na EF vo formáte PDF. Odpis EF v listinnej forme je spoplatnený v zmysle Cenníka.
ZÚČToVAclE oBDoBlE: Trvanie zúčtovacieho obdobia je uvedené V tabulke s názvom "Adresát - adIe§a zasielanla písomných listín". Prlpadnú zmenu trvania
zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Učastníkovi najmenej jeden mesiac vopred. Frekvencia fakturáci€ je jednomesačná.

Spracúvanie osobných údajov: Podnik sa zavázuje spracúvať osobné údaje výlučne na účely, na ktoré boli zlskane. V pripade zmeny účelu spracovania
osobných údajov si na túto zmenu vyžiada osobitný súhlas. Viac informácií o použlvanI osobných ridajov možno nájsť na www.t€lekom,sk/osobne_udaje,
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Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,8'l7 62 Bratislava, zapísaný: Obchodný régister Okresného súdu Bratislava l, oddiel
Sa, vložla číslo 2081/B, lČo: 35 763 469, DlČ:2020273893, lČ pre DPH: sK2020273893

kód predaicu: BO TA/ LA Specialist_41958 TKód tlači\rar 812
ZastúpenÝ: katarína §toláriková

obchodné meno /

Sídlo podnikania;
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2915l2lA, 94901 Nitra,,|

Register, číslo zápisu
podnikatel'a;
Kontaktný e-mail; Kontaktné tel.č.; 0911143723
lCO: 3786,1298 lC pre DPH:

ADR - adresa zasielania písomn listín
Titul/Meno/Priezvisko Nitriansky samosprávny krai
Adresa zasielania: Sv. Michala 2431l40,93401 Levice 1

Spósob fakturácie: Elektronická faktúra vo íormáte PDF (EF PDF) sprístupnená na internetovejstránke Podniku
Požaduiem doruěovanie EF PDF do e-mailu iudita.maqnova@muzeumlevice,sk

zúčtovacie obdobie: Mesačne od 1.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

TABUEKA č. 1
AKClA: Telefonovanie bez viazanosti
Názov služby; Verejná telefónna služba
číslo zmluvy:
2029603962
Císlo zmluvy;
2029603962

Kontaktná osoba: lng. Helena Psotová Telefón: 0911143723
Adresa doručenia: Rázusova 2915l2lA, 94901 Nitra

Telefónne ěislo: 036631 2866
Typ pripojenia: Telefónna prípojka - TP1
Program služby: TP - Voice VPN2
Zákaznik pre WPN2 : RP0037/wpn2_customer/sta ndard
Zvereinenie v telef. zoznamei Žiadam o zvereinenie
Pco Deaktivácia

Co*1 -8oDc5cUE_1 -gDZDB95W

Adresa umiestnenia; Sv, Michala 47, 93401 Levice
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Tenlo Dodátok sa riadi platnými Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb (d'alej len,,VŠ€obe_cné Podmi€nkY"),.Osobitnýml P_odmienkami
pré poskytovanie hlasových ilužleb, tvoriaóe piitonu Vseobeóných podmienok (d'alej len ,,Osobltn'é podmlonky") a Cenníkom pí6 PoskYtovanie sluŽieb Podniku

ioarój r"ň ,,cenník"), ktoré sa zmluvné strany zavázujú dodržiavať asťr sr]časťou tohto Dodatku. cena za zriadenle a poskytovanl€ _sluŽby,.prípadne.zlavy
Žceny, sa'dojednávajrl podta platného cenňíka. ÚeaŠtnix svojím podpisom zároveň potvrdzuje prevzatl€ Všeobecných podmlenok, o§obltných podmlenok,

cenníka a Cenovéno vým"ru pbdía príslušnej akcie. Ak nie je vDodatku/ dohodnuté inak, platla ustanovenla Všoob€cných Podmienok, Osobltných Podmlenok
a cenníka.
V pripade ak úč€stník Vypovie alebo odstúpi od tejto zmluvy predo dňom technického zriadenla sluŽby alebo svojÍm_ konanlm alebo neČinnosťou zmarÍ

zri'aa'enie zmluvne donodňLtej služby zavázujó sa zaplatiť Podnii<Lr náklady vzniknuté v súvislosti so zriadením služby vo výške '100 € (DPH sa n9uPlatňuje).

Zmluvné strany sa dohodli, že V prípade zmeny sadzby dane Z pridanej hodnoty je Podnik opráVnený ktorrjkolv€k z koneČných clgn sluŽieb Podniku upravť
že kzákladu dáne (cene bez DPH) uplatní sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu V čase Vz_niku {aňovej p_ovilnostie vzniku daňovei Dovinnosti podniku,
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ul C l'nct-
V Bratislave, dňa 15.10.2019

TEKOVSKE vrtlzel,

dňa,..

{F. .
{*ar-ď

V LEVICiA
Sv Michala 40

934 69 I FVia

Firma i meno priezvisko zákazníka
Nitriansky samosprávny kraj

§lovakTelekomt a,§,

s&qkalelcáÉ 8,s. v zastúpen i

gt ftgíms\Efu{Euá 7,!3

TEKoVSKÉ nnÚzeuM V LEVlclAcH
Dátum: 2íOl(T.?í,fi

čislo záznamu: čislo spisu: ,|6Lllltq

pri.hy, 
Ol't

Vybavuje: 
?r Da. a+
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