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Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Kód objednávky: 1-793176028832
Kód účastníka: 1022690300
Kód adresáta: 1022690302

Kód tlačiva: 405

uzavretá podla zákona ě.35112011 Z.z. o eleKronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

(d'alej spolu len ,,Dodatok" alebo,,Dohoda") medzi:

PoDNlK

(ďalejlen "PODNlK")

(d'alej len "Účastník")

šrnrurÁnNy oRGÁN t zÁxonnÝ zÁsTupcA / spLNoMocNENÁ osoBA

EsÁ

Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28,817 62 Bratislava, zapisaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel
Sa, vložka čislo 2081/B, tČo: es 763 469, DlČ:2020273893, lČ pre DPH: sK2020273893

kód oredaicu: Telesales VSE Rep 5650í82 IKód tlačiva: 405
Zastúpený: SiIvia Haburai

len 2

PRAVNICKA osoBA/FYzlcKA osoBA - PoDNIKATEť
obchodné meno /
sídlo podnikania:

Základná umelecká škola Holíč, Bernolákova 3, 90851 Holíě 1

Register, číslo zápisu
oodnikatel'a:
KontaktnÝ e-mail: zushoIic@zusholic.sk Kontaktné tel.č.: 0903475367
lCO: 37838482 lC ore DPH: sK2o21636122

Titu l/Meno/Priezvisko - základná umelecká skola
Ulica: lsúpisné číslo: l orientačné číslo:
Obec: PSC:
Telefón: 0903475367 lC.OP / Pasu:

ADR - adresa zasielania pisomn istin
Titul/Meno/Priezvisko Základná umelecká škoIa Ho!íč
Adresa zasielania: Bernolákova 3, 90851 Holíč 1
Spósob fakturácie: Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na internetovej stránke Podniku

Požaduiem doručovanie EF PDF do e-mailu zusholic@zusholic.sk
zúčtovacie obdobie: Mesačne od íS.dňa v mesiaci do í4. dňa v mesiaci

slM KARTA A ZARIADENIE
MobilnÝ Hlas SlM karta č 8942102180033022148 MobilnÝ Hlas Tel. č. 091 1 661 038
lMEl Samsunq Galaxv A2Oe

MesačnéTABUI]KA ó. 1 Mesaen
AK§IA: T - rtro§ijná,služba §J{ŘjiiVi{{,:td

Kontaktná osoba: - Základná Umelecká Škola Telefón: 0903475367
Adresa doručenia: Bernolákova 3, 90851 Holíč
Služba: Mobitný Hlas
Proqram službv: Biznis Premium 23 ÁkÝiváaia

kontrola dát v roaminqu
Limit kontrolv dát (cena s DPH v EUR): 60.00
univerzálna odkazová schránka
Zverejnenie v telef. zoznamei Žiadam o nezverejneriie
Rozhodcovská doložka: Nie
Administratívnv ooolatok - mobilnÝ hlas Aktivácia

Súčet všetkých zliav zo štandardných
poplatkov za službv

120,00 EUR

Biznis Premium 23 po odčítaní zliav 23,00 EUR mesačne
Neakciová maloobchodn á cena za
kzDátové zariadenie

99,00 EUR
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Podnik a ÚČastník u'atvárajú tento Dodatok, ktoným sa Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzatvorená vo vďahu k t.ďSlM kaňe s číslom uvedeným v záhlavi
tohto Dodatku (ďalej len ,,Zmluva") mení a upravuje v rozsahu a spósobom uvedeným v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy, Koré nie sú týmio Dodatkom
dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny,

Ak Úcástník na základeZmluvy v znení pred uzavretím tohto Dodatku (ďalej len ,,Zmluva v skoršom znení") nadobudol za odplatu zariadenie, Dodatok nemá dopad ani
na (i) Povinnosť Uěastníka v súlade so Zmluvou v skoršom znení doplatiť kúpnu cenu takéhoto koncového zeriadenia, ak ku dňu uzevretia Dodatku ešte nebolav celej
vtýŠke uhradená, (ii) povinnosť vrátiť Podniku pomernú črrsť Zl'avy z Kúpnej ceny, ak sú splnené podmienky podl'a Zmluvy v skoršom znení.
1) PREDMET DoDATKU:

a) Závezok Podnikuaktivovaťa poskytovaťprogramSlužiebuvedenývtabul'keč. í tohto Dodatku, atovová'ahu kSlM kaňeuvedenejvtabutkesnázvom
"SlM karta a zariadenie", resp. k inej SlM kaňe, ktorá ju bude v budúcnosti nahrádzat (ďalej len "SlM kaňa").

b) Závázok Podniku vykonať zmenu póvodného programu Služieb vo váahu k SlM kaňám špecifikovaným v tabul'ke s názvom "SlM kaňa a zariadenie"
tohto Dodatku na program služieb uvedený v tabul'ke č.1 tohto Dodatku, a to k prvému dňu zúóovacieho obdobia nasledujúceho po účinnosti tohto
Dodatku, ak nie je ďalej V tomto Dodatku uvedené inak.

c) Závázok ÚČastníka (i) riadne a včas platiť cenu za aktiváciu a poskytovanie Služeb Podniku, uvedenú pre príslušný program Služieb zvolený podía
tabul'ky Č. í ÚČastníkom, v Cenníku pre poskytovanie služieb Pod'niku'(ďalej len ,,Cenník") platnému ku dňu podpisu tohto Dodatt<u a (ii) dodržiaváť svoje
Povinnosti v súlade s ttj'mto Dodatkom, Zmluvou, Cenníkom, Osobitnými podmienkami pre poskytovanie zvoleného programu Služieb (ďalej len ,,Osobitňé
PodmienkY"), ak boli pre zvolený program Služieb vydané a Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb (ďalej len "VšeobecnéPodmienky"), s ktonými sa mal Úěastník možnosť oboznámiť pred podpiŠom iohto Dodatku na interňetovej stránk;'Podniku www.telěkom.sk alebo na
predajných miestach Podniku.

d) Závázok Podniku odovzdať Úěastnikovi zariadenie podl'a Dodatku a poskytnúť mu zl'avu a závázok Účastnika zariadenie prevziať a zaplatiť zaň kúpnu
cenu podla Dodatku spósobom a za podmienok dohodnutj,ch v Dodatku a spiňať podmienky pre poskytnutie zíavy. zariadenie móže byť V tejto Dohode
alebo v dokumentoch súvisiacich s touto Dohodou označené aj ako koncové zariadenie alebo iným označením zodpovedajúcim povahe zariadenia.
Prevzatie zariadenia Účastníkom a uhradenie kúpnej ceny potvrdzujú Podnik a Účastníkom podpisom tejto Dohody, ak nieje pie konkrétne zariadenie v
tejto Dohode V dokumentoch súvisiacich s touto Dohodou uvedený iný moment odovzdania zariadenia alebo uhradenia kúpnej ceny zariadenia prípadne
jej Časti. Ak sa má konkrétne zariadenie v zmysle ustanovení tejto Dohody alebo dokumentov súvisiacich s touto Dohodou uprevujúcich jeho predaj
doruČiť, doruČenie prebieha v pracovných dňoch medzi 7:00 až 19:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú v konkrétnom prípade inak.

e) Závázok ÚČastníka zaplatiť Podniku administratívny poplatok v súlade s Cenníkom za vykonanie administratívnych alebo technických zmien v systémoch
Podniku v sÚVislosti s uzavretím tohto Dodatku (dalej len ,"Administratívny poplatok"), a to vo výške 5,00 € s DPH, pričom Administratívny poplatok bude
ÚČastníkovi vyúčtovaný v prvej faKúre za Služby vystavenej Podnikom a doručenej Úcastnlkovi po podpise toňto Dodatku; ak je přebmetom tohto
Dodatku prevzatie áváaku viazanosti na využívanie nieKorého 2 programov Služieb T paušál alebo T Biznis, Administratívny poplatok za zmeny
vykonané v súvislosti s dotknutým programom Služieb T paušál alebo T Biznis je 0,00 €. V prípade, ak si Účastník aktivuje t!ýmto Dodatkom Elektronickú '
fak'túru, alebo ju uŽ vyuŽiva a zároveň nedostáva Papierovú faKúru ani Papierouý odpis faKúry, bude Administratívny poplatok pri uzavretí tohto Dodatku
znížený na sumu 0,00 € s DPH.

2) ELEKTRON|CKÁ FAKTÚRA: Účastník podpisom tohto Dodatku potvrdzuje/udel'uje súhlas na poskytovanie faktúry v eleKronickej forme, a zároveň súhlas s
poskytovaním EF sprístupnením na internetovej stránke Podniku podta platných Všeobecných podmienok a Cenníka. Zároveň bude Účastnikovi bezplatne
poskytovaná sluŽba Podrobný vrýpis v elektronickej forme na internetovej stránke podniku. Ak Účastník využil možnosť zasielania rovnopisu EF na e-mail, EF
bude zároveň doručovaná ako príloha e-mailovej správy vo íormáte PDF na e-mailovú adresu určenú Účastníkom pre zasielanie EF podl'a tohto Dodatku a jej
otvorenie nebude chránené heslom proti neoprávnenému pristupu k údajom. Účastnír podpisom tohto Dodatku potvrdzuje, že si je vedomý zodpovednosti Žá
ochranu Údajov na EF zasielanej na ním urěenú e-mailovú adresu pred prístupom tretích osób. Podnik nezodpovedá za škody spósobené účastníkovi prístupom
neoprávnených osób k údajom na EF vo formáte PDF. Odpis EF v listinnej forme je spoplatnený v zmysle Cenníka.

3) zÚČToVAclE oBDoBlE: Trvanie zúětovacieho obdobia je uvedené v tabuíke s názvom "Adresát - adresa zasielania písomných listín". Prípadnú zmenu trvania
zúětovacieho obdobia Podnik oznámi Účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred. Frekvencia faKurácie je jednomesačná.

4) ÁvjÝoK VlMANoSTl: ÚČastník se zavázuje, že po dobu Viazanosti, ktorej dížka je špecifikovaná v tabutke č. 1 a plynie odo dňa uzavretia tohto Dodetku
(ďalej len ,,doba viazanosti"), (i) bude Vo Vzťahu k SlM kaňe využívať Služby Podniku podťa Dodatku, teda nevykoná žiadny úkon, ktoný by viedol k ukončeniu
vyuŽÍvania Služby Podniku pred uplynutím doby viazanosti, a (ii) bude riadne a včas uhrádzať cenu za poskytované Služby (ďalej len ,,ávázok viazanosti").
Porušením ávezku viazanosti preto je:

a) ukonČenie využívania Služieb Podniku pred uplynutím doby Viazanosti v dósledku ukončenia Zmluvy pred uplynutím doby viazanosti;

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

c) nezaplatenie ceny za posMnuté služby Účastníkom počas doby Viazanosti do 45 dní po splatnosti, V dósledku Korého dójde k prerušeniu poslqltovania
Služieb podte Všeobecných podmienok;

(ďalej len "porušenie závázku viazanosti").

5) ZMLUVNÁ PoKUTA: V dósledku porušenia závezku viazanosti Úč€stníkom, Vznikne Podniku voěi Úěastníkovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty. zmluvná
pokuta, okrem sankČnej a prevenčnej funkcie, predstavuje aj paušalizovanú náhradu škody spósobenej Podniku porušením závázku viazanosti Úcastníkom.
PauŠalizovaná náhrada škody podl'a predchádzajúcej vety pozostáva z celkovej sumy zlavy (i) zo štandardných poplatkov za Služby (vrátane doplnko\^ich
sluŽieb) podía Cenníka a (ii) ak je predmetom tejto Dohody aj predaj zariadenia za akciovú cenu uvedenú v Tabutke č. 1 , zo zlaw z neakciovej ceny zariadenia,
Korá predstavuje rozdiel medzi neakciovou maloobchodnou cenou zariadenia podta Tabul'ky č. í a akciovou kúpnou cenou pos$nutej Úč:astníkovi
podmienene na základe tejto Dohody ako benefitu za prevzatie ávázku viazanosti. Celková suma zfavy, poskytnutej Úč€stníkovi za prevzatie závázku
Viazanosti na áklade tohto Dodatku, je uvedená v tabul'ke č. 1 (ďalej len ,,Základ pre rrrýpočet zmluvnej pokuty"); ak je predmetom tejto Dohody aj predaj
zariadenia Špecifikovaného v Tabulke é, 2 na základe osobitných podmienok upravených v samostatnej časti tejto Dohody s označením ,,PREDAJ
ZARIADENIA", v Základe pre vlýpočet zmluvnej pokuty nie je zohladnená podmienene poskytnutá zlava z cany takéhoto zariadenia a jej vrátenie je upravené v
samostatnej Časti téjto Dohody s označením ,,PREDAJ ZAR|ADEN|A". Vyúčtovaná suma zmiuvnej pokuty bude Vypočítaná ku oňu porúšánia ávaŽkuviazanosti
Podl'a niŽŠie uvedeného vzorca, ktoný vyjadruje denné klesanie Základu zmluvnej pokuty počas plynutia doby viazanosti až do dňa porušenia závezku viazanosti
podl'a tejto Zmluvy:

Vyúďovaná suma zmluvnej pokuty = (Základ zmluvnej pokuty/celkový počet dní doby viazanosti) x počet dní zostávajúcich do konca doby viazanosti
Zmluvná pokuta je splatná v lehote uvedenej na faktúre, ktorou je Účastníkovi vyúčtovaná. Uhradením zmluvnej pokuty zaniká závázok viazanosti. Uhradením
zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Podniku na náhradu škody presahujúcej výšku uhradenej zmluvnej pokuty.
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6) NÁVRH NA UZAVRET|E RozHoDcoVsKEJ ZMLUW:-Podnik neodvolatelhe navrhuje ú_častníkovi, kton/_nie je spotrebiteťom, uzavřetie rozhodcovskej zmluvyVo forme rozhodcovskei doložky v n""r"Jo*'n",-ř"nl({ir"i 
"Řz;i,Fáařr'"'ůáJirr. sa dohodli, :e ,isetd só|rv, Koré Vznikli alebo vzniknú v súvislosti sPlatobnými sluŽbami Po'dniku, uta,i 

'.o,ňoaouJii iiŠá'sav.í i"rnóat".r,ý.-"řdň§lil-.řjil;;ň:řlř"iJ"[.(ďalej 
"Rs.) 

jedným rozhodcom, a to podl,astatútu a Rokovacieho ooriadku ns, n"'ň"a""ti""ň budé pre P"a"ii 
" 

tji""t":ř^".3r,.^,e u8."t"ii ,'a-pra"J-áistupit od tejto RZ, a to písomne do 30 dníodo dňa iej uzatvoreniá, ÚČastník u"t" nl""j",nř,,;".nie Je ňi;"ý p,;;;ř;r:,ánieny_nav*r na ";;;ii;ňž a ak tentó návrň nep;lme, spory medziUČastníkom a Podnikom vYPlývajúce 
' Po"ivt-ou'"ni"-Élatobnýc'h siuzieu'póoiiioii-uuo,i riásit us"ou..řšuav p"!l"."sobjtných právnycň predpisov. prijatímnávrhu na uzavretie nz nie ió a'"*"ÚipiáÍ" ĚŠtnit" at"'oo P";;ik-" páil;ť Jpor týkajúci sa Ptatounycii jiii"u pooniru na rozhodnutie všeobecnémuři:"l?:ri'.jY:J'trí:il-ff: Poanir<jĚLo Úe""i"it 

"i 
p"i;;il";; ÁŠ:'ňozJ p"- á#iiáii,iiá3"'"'"řiii, konania nemožno v tej istej veci konať a

ÚČastník uvedený návrh Podniku na uzavretie rozhodcovskej zmluvy vo forme rozhodcovskej doložky neprijíma.7) PREoHoDNÉ UsTANoVENlEj Tento Dodatok tvorí neoddelitel'nú súčasť Zmluvy. Ku dň.u účinnosti tohto Dodatku sa v plnom rozsahu ruší platnosť a účinnost,doteraz Platného dodatku k Zmluv" u."u'"t"r'o-.J-á.iitran".i, a zárovJ ;;iů'il;" účastníka 
"" "ie6v;[;;Ěraz poskytované zíavy spojené s prevzatímskorŠieho závázku viazanosti VoVďahu ťŠiúi;;:p.cifikovanej vtauuit<esiáom,,sru tarta á-zariaáeiĚitonto Dodatku okrem platnosti a účinnostiZmluvY v skorŠom znení V Časti uPraw;ticefPiej4 Ž'iáa.ni" u,áá;; ňk;i;,Ó'l-t"uy 

" 
poulnnosti doplatit,iúpnu cenu zariadenia posklnutého úč€stníkovina základe ZmluvY v skorŠom znení a wátiťpor.áú 

"."ť.r"uy 
z ceny'tare'náio áŘénia'v ,úl;;";-ž;|r;ii"u'šrcrso. znení, Koré zostávaiú zachované vPlnom rozsahu, ak na základe zmluw v 

'r"iĚÓ,."*i b"b Úfi;ili""i'řiáiŽr6r]ri"o"ni". poňi""-plin]řáůe""tnit nedohodnú inak, pá uplynutí dobyViazanosti' na ktorú bol tento Dodatoi ooi'Jňánli,-oua" Poanil. n" ,]-ti"á"Žiliř,ř"-v"renej na aoou neur|itri-poskytovať Učastníkovi Služby v súlade sdojednaním uvedeným V tomto Dodatku 
"Étá " 

Ži"uřě, a to bez viazanosti, za štanáaronú cenu podta aktuálneho Cenníka.}) PLATNoSŤ, ÚČttrtt'tosŤ.ooD|TÍU n uoŽruosŤ ZM-ENY ZMLUVY: Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho oodpisuoboma zmluvnýmistranami, Doba Viazanosti uvedená v tauurte e,t-tor,to,o.ojatru 
"" 

u piip"J" p;',"ši".p*rvi"""ii"-ši"iiJuilj"ir, na základe žiadosti účastníka alebo naáklade využitia práva Podniku_preruSit áteUo ol."ozit ue."tniroui pi"ilá"JiĚŠl"!iťr,vpiw;i:iJř.!-5,-rl"r"Š"v"l 
nlaynyc| predpisov alebo všeobecnýchPodmienok' automatick' P'ŤÍá g ouaou'" 

'opo""i";u".^"tutoÉrie.ř'trňilil;.*lia poskytovaniá Služieb podniku (počítané v dňoch), kedy dobaviazanosti nePlYnie, Zmluvu je mozne menli nieňlrýri)Ó sposouov uu"o"ný"n u}i't-uve,.vseóoec,íli"n páárji,it"řn alebo Cenníku. Zmena programu Služieb;§ffi:íT#:9:TffJ"'$R":ť*:§g:íli,:"i§;iffi:".ffiji;:ť*lnxťťl';,3:"ti::T§:T*ňiJo""oiii,i,řai;;#:,";; zmuvných
) sPRAcÚVANlE osoBNÝcH tjonJov: Podnik sa zavázqe spracúVať osobné údaje Vlýluč_ne na účely, na Kore boli.získane. V prípade zmeny účeluffiTJÉi:l:Ů:::oo*":o#:" si na túto zmenu vy:Laa'á*niti,y-Šiiiá.l-ýi""'intoi.a"ii-J''irářl"""i osobných údajov,možno nájsť na

V Bratislave, dňa 25.02.2O21
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