
Dodatok k Zmluve o pripojení ■ I ■ ■ ■ I^OTYl ■ ■ ■ 
-L V ^ v / IL I

(preloženie, premiestnenie koncového bodu)

uzatvorený medzi TP TP4051207080911
K zmluve číslo

0474381002
Telefónne číslo/číslo prevoľbv

1011221300 1011221301
Kód účastníka Kód adresáta

poskytovateľom  Slovák Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35 763 469, IČ DPH: SK2020273893, zapísaným v obchodnom registri vedenom 
pri Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sa, vložka čfslo: 2081/B (ďalej len „ST“), v zastúpení a účastníkom .

Účastník vyp ln í tlačeným  písm om  iba svetlé časti, resp. krížikom  vyznačí požadovanú voľbu.

Ú častn ík (uveďte trvalé bydlisko alebo sídlo)

Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): Mestské kultúrne stredisko

IČO: 00045543 IČ DPH: Rodné číslo:

Ulica: Hlavná Súpisné číslo: 12 Orientačné číslo: Obec: Fiľakovo PSČ: 98601

Kontaktný telefón: 0905152762 Fax: E-mail:

Š tatutárny orgán (vypfňa len právnická osoba)

Priezvisko, meno, titul: Mázik István OP: Kontaktný telefón:

Ulica: Súpisné čfslo: Orientačné číslo: Obec: PSČ:

Splnom ocnená osoba alebo zákonný zástupca

Priezvisko, meno, titul: Číslo OP: Kontaktný telefón:

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

P oskytovateľ a účastník uzatvárajú ten to  Dodatok, ktorým  sa mení adresa um iestnenia koncového bodu TP, resp. prístupu ISDN, a súčasne služby DSL. 
Ostatné ustanovenia pôvodnej Zm luvy o  p ripo jen í zostávajú v p latnosti bez zmeny.

H  preloženie

E  so zachovaním čísla 
-  Lokálna
p renosite ľnosť čísla

Uveďte čísla prípojok, ktoré požadujete 
preložiť:
0474381002

Uveďte čísla, u ktorých sa požaduje zachovať čislo (vyplňuje 
sa v prípade služby Prevofba s priamou dovolateľnosťou 
tzn. prevoľbový znak a čísla priamo dovolateľné):

□  bez garancie zachovania čís la

□  zmena neštandardného pripojenia na štandardné s využitím  lokálnej prenosite ľnosti čísla

Pri prekládke prístupov zapojených do prevoľby bez priamej dovolateľnosti s ponechaním čísla bude zachovaný len prevoľbový znak a čísla prístupov budú 
zmenené.

Preloženie / premiestnenie 
TP1/ISDN BR A

s viazanosťou 12 mesiacov

E  Preloženie s viazanosťou 12 mesiacov za 0,84 € bez DPH /1,00 € (30,10 Sk) s DPH
□  Premiestnenie s viazanosťou 12 mesiacov za 0,84 € bez DPH 11,00 € (30,10 Sk) s DPH (v rámci jednej nehnuteľnosti, ktorej je 
účastník vlastníkom)

Cena za preloženie a premiestnenie TP1/ISDN BRA s viazanosťou 12 mesiacov sa vzťahuje na volacie programy: Doma Mini, Doma 
Standard, Doma Pohoda, Doma Uni 20/40/60, Doma Maxi, Doma Extra, Biznis Standard, Biznis Aktiv, Biznis Mesto, Biznis Slovensko, Biznis 
Uni 50, Biznis Uni 150, Biznis ISDN Klasik, Biznis ISDN Dynamik, Biznis ISDN Profi, Biznis ISDN Uni 100, Biznis ISDN Uni 200 a Biznis 
Partner. V prípade zmeny v osobe úiastnika záväzok 12 mesačnej doby viazanosti prechádza na nového účastníka a zmluvná pokuta sa 
neuplatní. V prípade prechodu z TP1 na ISDN BRA, počas doby viazanosti, jej zvyšná časť ktorá ešte neuplynula, prechádza na 
novozriadený ISDN BRA pristúp a zmluvná pokuta sa neuplatni. V prípade prechodu z ISDN BRA na TP1, počas doby viazanosti, jej zvyšná 
časť (ktorá ešte neuplynula), prechádza na novozriadený prístup TP1 a zmluvná pokuta sa neuplatni. Podmienkou je záväzok účastníka 
využívať verejnú telefónnu/telekomunikačnú službu najmenej po dobu 12 mesiacov. Pri porušení zmluvnej doby viazanosti má ST právo 
uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 38,00 € (1144,80 Sk), v zmysle platnej Tarify na poskytovanie verejnej telefónnej služby časť A a Tarify 
na poskytovanie vereinei telekomunikačnej služby ISDN časť A.

Zriadenie Lokálnej 
prenoslternosti čísla pri 
preložení

s viazanosťou 12 mesiacov

H  Zriadenie Lokálnej prenoslternosti čísla (LNP) pri preložení s viazanosťou 12 mesiacov za 0,84 € bez DPH /1,00 € (30,10 Sk) 
s DPH

Cena za zriadenie LNP s viazanosťou 12 mesiacov sa nevzťahuje na Zvýhodnený volací program. V prípade zmeny v osobe účastníka 
záväzok 12 mesačnej doby viazanosti prechádza na nového účastníka a zmluvná pokuta sa neuplatni. V prípade prechodu z TP1 na ISDN 
BRA, počas doby viazanosti, jej zvyšná časť ktorá ešte neuplynula, prechádza na novozriadený ISDN BRA prístup a zmluvná pokuta sa 
neuplatni. V prípade prechodu z ISDN BRA na TP1, počas doby viazanosti, jej zvyšná časť (ktorá ešte neuplynula), prechádza na 
novozriadený prístup TP1 a zmluvná pokuta sa neuplatní. Podmienkou je záväzok účastníka využívať verejnú telefónnu/telekomunikačnú 
službu najmenej po dobu 12 mesiacov. Pri porušení zmluvnej doby viazanosti má ST právo uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 38,00 €
(1144,80 Sk), v zmysle platnej Tarify na poskytovanie verejnej telefónnej služby časť D a Tarify na poskytovanie verejnej telekomunikačnej 
služby ISDN časť D.



□  žiadam dočasne prerušiť poskytovanie verejnej telefónnej služby od: Kontaktný telefón-.

Nová adresa umiestnenia koncového bodu TP, resp. prístupu ISDN, a súčasne služby DSL (len ak umiestnenie koncového bodu bude iné ako adresa 
účastníka)___________ __________ ____________________ _____________________________________________________________________

Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): Mestské kultúrne stredisko

Ulica: Nám slobody Obec: Fiľakovo PSČ: 98601

Súpisné číslo: 30 Orientačné číslo: Poschodie: | Byt (miestnosť) č.:

Nový adresát -  adresa na zasielanie písom ností, vyúčtovaní a upomienok

Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): Mestské kultúrne stredisko

IČO: 00045543 IČ DPH: Číslo OP:

Ulica: Nám slobody Obec: Fiľakovo PSČ: 986 01

Súpisné číslo: 30 Orientačné číslo:

P. O. BOX: Dodacia pošta: Nákladové stredisko:

Osobitné ustanovenia Dodatku: Preloženie, premiestnenie služby DSL môže byť vykonané iba v tom prípade, ak dôjde k súčasnému preloženiu, premiestneniu TP 1 alebo 
prístupu ISDN BRA. Preloženie, premiestnenie služby DSL môže nastať iba v tom prípade, ak technické možnosti ST dovoľujú technickú realizáciu preloženia, premiestnenia 
služby DSL. V prípade, že technické možnosti ST nedovoľujú technickú realizáciu preloženia, premiestnenia služby DSL, nemôže dôjsť iba k preloženiu, premiestneniu TP 1 
alebo prístupu ISDN BRA.

Pri voliteľnom volacom programe Virtuálna linka (ďalej len ,VL“) a Virtuálny prístup (ďalej len „VP") má účastník právo výberu jedného z režimov voliteľného volacieho programu,

Adresa umiestnenia koncového bodu TP 1 s  vo lite ľným  volacím 
programom Virtuálna linka

Obec: Smerové č is lo  obce:

Verejná telefónna ústredňa Ulica: Súpisné číslo : Orientačné čis lo : Obec: PSČ:

Režimv voliteľného volacieho croaram u Virtuálna linka

□  Pevné okamžité presmerovanie volania (CFU P)
Uveďte číslo TP/ISDN, na ktoré sa majú volania presmerovať:

□  Zmena čísla, na ktoré sa má TP s VL presmerovať:

□  Cyklický výber (prichádzajúce volanie bude smerované na 
TP/ISDN, ktorá nasleduje po poslednej obsadenej TP/ISDN)

□  Spoločné číslo plus 
(LHp)

□  Sekvenčný výber (prichádzajúce volanie bude 
smerované na prvú voľnú TP/ISDN zapojenú do série)

Telefónne čísla k Spoločnému č ís lu  Plus (Uvecľte všetky telefónne čísla, ktoré požadujete zapojiť/vypojiť k sériovému číslu. 
Telefónne čísla uvádzajte aj so smerovými číslami. Telefónne čisla budú k sériovému číslu zapojené v poradí, v akom sú uvedené 
v tomto Dodatku.)______________________________________________ ____________________________________________________

□  zapojiť (pridať): □  vypojiť:

□  Hlasová Informácia (IA)

Telefónne čísla, ktoré neboli zapojené do série (vyplní pracovník ST):

Spoločné číslo Plus sa zriaďuje ako nereštriktivna séria. Sériovým číslom bude telefónne číslo TP1 s voliteľným volacím programom Virtuálna linka
Adresa umiestnenia prístupu ISDN BRA (DDI) s voliteľným volacím 
programom Virtuálny prístup

obec: smerové čislo obce:

Verejná telefónna ústredňa ulica: Súpisné číslo: Orientačné číslo: obec: PSČ.

Režimy voliteľného volacieho program u V irtuálny prístup

□  Pevné okamžité presmerovanie volania 
(CFU P )

Uvecľte čislo TP/ISDN, na ktoré sa má volanie presmerovať:

□  zmena čísla, na ktoré sa má TP s VL presmerovať:

□  Hlasová informácia (IA)

Predvoľba (DDI) pre 
Virtuálny prístup

O  uveďte predvoľbu (DDI) pôvodnej ISDN BRA DDI/ISDN PRA/ISDN PRA DDI/TP2M/TP2M DDI, ktorá bude použitá pre VP (predvoľba 
(DDI) musí byť rovnaká ako na pôvodnej TP/ISDN):

Čestné vyhlásenie:

Účastníkom (uveďte trvalé bydlisko alebo sídlo)

Priezvisko, meno, titu l (alebo obchodné meno):

Ulica: | Súpisné čís lo : Orientačné číslo: Obec: I Rodné číslo:

PSČ: Kontaktný telefón: Fax:

□  nájomca nehnuteľnosti □  vlastník nehnuteľnosti □  iné

Účastník čestne vyhlasuje, že je vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej má byť podľa zmluvy o pripojení vybudované prípojné telekomunikačné vedenie a umiestnený 
koncový bod VTS, alebo že má k predmetnej nehnuteľnosti užívacie právo z nájomného alebo iného právneho vzťahu a má súhlas vlastníka nehnuteľnosti na 
vybudovanie prípojného telekomunikačného vedenia a umiestnenie koncového bodu VTS. Ak účastník uviedol v tomto vyhlásení nepravdivé údaje a v súvislosti 
s tým vznikne poskytovateľovi škoda alebo dodatočné náklady, účastník sa zaväzuje poskytovateľovi túto äkodu alebo dodatočné náklady uhradiť.

Údaje pre redakciu telefónneho zoznamu, zoznamu na Internete a Informačnú službu ST -  prosím, označte krížikom  jednu z nasledujúcich možností

□  neuverejniť údaje
□  znenie uverejnenia je  zhodné s údajmi účastníka a s umiestnením TP 
S  účastník si žiada uverejnenie podľa prílohy UTZ



t* Údaje O účastníkovi sa na žiadosť účastníka podľa vyššie uvedených požiadaviek zverejňujú v Telefónnom zozname, zozname účastníkov na internete a na Informačnej 
službe ST.

2. ST zverejňuje v zoznamoch podľa bodu 1. a poskytuje prostredníctvom informačnej služby najmä: obchodné meno a sídlo právnickej osoby, alebo obchodné meno
a miesto podnikania podnikateľa fyzickej osoby alebo meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby a účastnícke číslo na základe údajov poskytnutých účastníkom (príp. iným 
podnikom) a tieto informácie je oprávnený poskytovať tretím osobám aj iným spôsobom.

3. Za pravdivosť poskytnutých údajov zodpovedá účastník.
4. Za správnosť údajov zodpovedá ST. Za správny údaj sa považuje taký údaj, ktorý bol poskytnutý v súlade s predchádzajúcim bodom.
5. Text zverejnený k účastníckemu číslu v telefónnom zozname a poskytovaný prostredníctvom Informačnej služby ST navrhuje účastník. ST si vyhradzuje právo upraviť 

účastníkom navrhovaný text tak, aby neodporoval právnym predpisom, a aby vyhľadávanie účastníkov v telefónnom zozname bolo čo najjednoduchšie.
6. Účastník je povinný bezodkladne hlásiť každú zmenu v údajoch zverejňovaných v telefónnych zoznamoch. Každá zmena v zverejnených údajoch bude ST zaevidovaná v 

redakcii telefónneho zoznamu a na Informačnej službe. Ak je to technicky možné (podľa termínu ukončenia redakčnej uzávierky) bude táto zmena zohľadnená v 
najbližšom vydaní tlačeného telefónneho zoznamu.

7. Podrobnosti o vydávaní telefónnych zoznamov a poskytovaní údajov na Informačnej službe upravujú Všeobecné podmienky a Tarifa spoločnosti Slovák Telekom, a.s, na 
poskytovanie verejnej telefónnej služby.

V prípade, že poskytovateľ šetrením vykonaným po akceptácii návrhu účastníka zisti technickú neuskutočniteľnosť požadovanej zmeny zmluvy o pripojení, tento dodatok k 
zmluve o pripojení zaniká okamihom doručenia písomného oznámenia účastníkovi. Účastník ani poskytovateľ v takomto prípade nemajú nárok na náhradu škody spôsobenej 
zánikom dodatku k zmluve o pripojení. Možnosti ukončenia zmluvy o pripojení sa riadia ustanoveniami Všeobecných podmienok ST. ________________________

Podpisom tohto dodatku k Zmluve o pripojení účastník súhlasí, aby údaje o jeho osobe boli spracúvané v informačných systémoch ST a poskytované oprávneným osobám v 
rozsahu, na účel a za podmienok uvedených v Časti V. Všeobecných podmienok a v príslušných právnych predpisoch. Ak je podmienkou spracúvania súhlas účastníka, 
môže účastník tento súhlas kedykoľvek odvolať doručením písomného oznámenia ST.
□  súhlasím □  nesúhlasím _____________________________________________________

Prílohy (vyplní pracovník ST) tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku:

□  Osvedčené splnomocnenie □  Osvedčená kópia výpisu z obchodného registra
□  Osvedčená kópia výpisu zo živnostenského 

registra

□  Osvedčená kópia iného oprávnenia na podnikanie □

Miesto: Lučenec Miesto: Lučenec ST kód predajcu: T F 0 1 2

Dátum: 2.1.2012 Dátum akceptácia návrhu: 2.1.2012

i H H

Dátum prevzatia návrhu dodatku k zmluve: 2.1.2012

Ifotoki kiťtšrn* strMRsto 
H:  r i 12 

•86  r*kovo 
IČO: 0004&,

Meno iSaébvHĺk* Z*iz3n%Ví

podpis a pečiatka úi 
(resp. splnomocnenej osoby alel 
orgánu)

štatutárneho pod p í^ ^ é c ia lK s ^ lk y tf ív a te l 
poskytóvateľa podpis a pečiatka prďdajcu/zástupcu poskytovateľa

Konverzný kurz: 30,1260 Sk/€
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