
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 
uzavreté podl'a zékona č. 35112011 Z.z. o elektronických komllllkéciéch v zneni neskor$1eh predpisov 
(d'aloj Ion "Zmluva") modzl 

PODNIK 
Obehoclnó meno Sk)vak Te .. kom, . ... 

Sidlo / edreH t<.rodtleova 10, IU U Bratiolova 
Zaplsany Obchodtlj register Otrui'Mho súdu Bratislav• l, oddiel Sa, vkJtka tfsJo 2:011/B 
ICO SHU UI Dl 202027SIU 

• • • 

l pre DPH 
Zastupony Jana Paulikov' obchodny r~preunblnt Kód p<eda)Cu 01-ZM.BYRON.PAUUKOVA..JANA 

(cfaloj Ion 'l"odnlk") a 

ÚČASTNIK - PRÁVNICKÁ OSOBA l FVZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ 
Obchodn• meno l nizov Me-sto ZJ.Itt Morevee 
Skllo l mlulo podnikania 1. mU. 2 , H3 01 ~Moravce 

Rogistef, tislo ztplsu poclnlkatora 
1 reo 003016Tt Drc:; 

Zastupony Pec.r Ing. LAdn*r. CSc. 
(lfiiOflln -ucaslnlk1 

ADRESA ZASIELANIA PISOMNÝCH USTIN 
ObchodM meno elebo nAzov Mesto liati MOAIVC-e 

Ulca, sUp. tislo 1. mt;a 2 Obec: 

SPOSOB FAKTURÁCIE: 
Poskytovanie etektronk:kat formy faktúry (ct•J len ·eP) na lntemetove, nke Pod rUku 

AKTIVOVANÉ SLUŽBY 
,{ CUP 
,f CUR 
J Povolenie med.ltn,rodných hOvorov 

.; Ro.aming 
Slu!bll: Euro Roaming 

.t Jazyk uttu 
Jazyk: SJ 

::1 Žiadam o ZVEREJNENIE Udajov v zozname útaslnlkov a Wlformatnej sluflle2l 
./ 2.adarn o NEZVEREJNENIE Udajov v zozname ucastnlkov alntormatnoj s~ut~~e2l 
ozn. 

2) lnformid a o moinostf zverejňovania "dajov v zozname .:.t:utnfkov a informačnej alultM: 

SIMkart.lt. 
Z oVIGio obdobie lo 
jodnomesatn6 
Progta~m slutleb 

,fMMS 
l NoUf. SMS o vyaY v•ni h ktúry 

IC pre DPH 

p 

• • • • • 
ST - C 1 s1r. 

EVIdenčné člslo zmluvy ............................................. . 

SK2020Z7UU 
Kód llobva C0020 

o 

I U01 

no 

Oo: 7. dl\l mulaca vrtt:ane 

,f Notlf. SMS o uh"'do faktúry 
/Kontrola dit v EU 

Umit: 50 
Notlllldocla; I O% 

Účastnlk wreJneJ tetefóMej sJutby mi privo zaplsaf sa do wrejn,ho telefónneho zoznamu a na spristupnenle svoflch ódajov po..skytovaterom Informačných s.lutfeb o telefónnych člsJad'l alebo telefónnych zoznamov, a to v rolSihu: 
teltlónne tislo prideltn6 Utaslnlkovl na ztkl- Zrr*svy a lldaje o Ueastnlko"' v rozsahu D mono, pMzy\sko o ldrua tMI<Iho poby1u v prlpldo!)ozlchj osoby· nepodnikatela,ll) obChodné mono o m.esto podnikania !)ozickoJ osoby 
• podnikateta. ii) obchOdM meno atebo nhov • sldto v pripade prt!vnidl:ej osoby. V pripec:le ~ob«nej OOhody s Podnikom rn61u byť zverejnen6 aj d'.W. Uda,e urten' Ú6astnikom. ak sú retevantn6 na Učety telefOnnoho zoznamu. 
V pripade tladosti o zverejnenie l)dajov drowft Účastnnt bene na vedomie a sUhlasi s podmlenkami zvere,nema uvedenym1 v prisfuineJ časti VHobecnY<:h podmienok. upravuj(K:.ej podmienky zver~~jl\ova n1a údajov účastnikov v 
teltlónnom zozname a lnlormaenyeh slutb6eh. 

MOBILNÝ TELEFÓN 
l Typ mobííííjho toloíóíiu: l Nokla 500 l Wrobn6 tislo (IMEI) l U 17440417170Sf 

VYHLÁSENIE útASTNIKA ALEBO JEHO ZÁSTUPCU: VyhlasUiem. l:e som sa zoznilmll so Vteobea>Yml podmienkami p<e poskylovanl8 vere,nycn slul:leb prosiJednlctvom mobilnej ale1o Podniku (daleJ ., len 
"Vieobecn6 podmienkY"). s osobi1nymí podmienkami slutleb. ak Ich Podnik vydal p<e slulby. kt<ri patad...." aldívovar (dalej len .osobllne podmienky") a CeMikom • ktora sa ako nooddeliterne sličasb teJto 
Zmluvy zavlzu)em dodržiavať. Svojim podpisom potvrdzujem 0) p<evzabe Vieobecnycn podmienok. ooobotnjch podmienok. Cenníka a vyUie jpecifikovanej SIM karty Ol) :!.e ai zévlzne objednávam v tejto Zmluve 
ipedfikovane slulby Podniku (dalej aj len .SlužbY"). (Hi) ie sa zavlzujem riadne a včas plnlr vietky poVInnos~ vyplyvajúce z tejto Zmluvy, dodatl<ov k Zmluve, V4eobecných podmienolc a osobitnjch podmienok. najma 
nadne a včas platil' cenu za al<llvjau a poskylovanle Sluheb. (IV) ak som ako Účastnlk pre!lel z utlvanla slu1by Easy na u:!.ivanlo postpaldovýeh slutieb Podniku s ponechanlm sl SIM karty a telolónneho člsla. 
disponuJem SIM kartou s prideleným telelónným tlslom tak ako je bhU18 tpeaftkovaná v tebull<o podla tejto Zmluvy. ktori ml bola odovzdaná Podnikom v ramd pos(lylovanJa slulby Easy. 
SYhlasim s posky1ovenim Elektronld<ej formy faktUty (dalej len EF) podla V!eobecnycn podmienok a CeMika a zárovolla ~Im s poskytovaním EF prostredníctvom Internetu splfstupnenlm na Internetovej stránite 
Podniku; beriem na vedomie, fe na moju h&dosr Podnik zitovoll zasiela EF na mnou urtenú •ma1lov6 adresu. a :!.e v prlpado poskylovanla EF ml nebude zo strany Podniku zasielaní plsomne vyhotovenalaktúta. 

MIESTO POSKYTOVANIA SLUŽIEB A CEHA: M1estom poskytovania Skdieb je územie Slovenskej republllly podra !peafikécie obsiahnutej vo Vieobecnjch podmleMaeh. Cena za poskytovane Služby je s1anovena 
Cemlkom. Zmluva nadobUda platnosť a Učinnosr dl'lom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva sa uzalv'ra na dobu neurbw. Zmluvu )8 motné menlt nlol<lorým zo sp6sobov uvedenYCh v teJtO Zmluve. 
VHoboc:nycn podmienkach alebo Cenníku. 

Zmluvnt suany .. zároveň dohodli, l:e 1w dňu uzavretia tejto Zmluvy sa v plnom rozsahu ru!l platnost a ubmosr Zmluvy o poskylovanl sltá!eb- Slutba Internet Nonstop uuvretOJ vo vztahu k vyUJo !pedflkovaneJ 
SIM kane medzi zmluvnými alta...W dr1a ............................... . 

Ak účastnlk p<ad uzavretím tejto Zmluvy vyutival Slutby Podniku prostrodnfc:tVom vyUie !peclftkovanej SIM karty na základo p6vodner zmluvy o poskytovani verejných slutleb, zmluvne strany sa lýmto útovoll 
dohodli. l:e p6vodná zmluva o poskytovani ~njch &lufjeb (v lllenl viell<ých J8f dodatkov. zmien a doplneni uzatvorených čl ut v plsomn8f forme alebo Inak) sa v celom rozsahu nahnidza tOUio Zmluvou. ztnikom 
p6Yodnej zmluvy o poskylovan{ verejných slut.eb vlak nezaniklljÚ nôtoky zmluvných s1nln ut vzn1knuté z póvodneJ zmluvy o poskytovani vereJných sltá!eb, ktori zostávaJú zachované OJ po jej zéniku (naJml pravo 
Podniku na úhradu Slul:leb posl<ytnutých Účastnlkovi na záldade p6vodnej zmluvy o poskytovan' vere,nycn sltá!eb. Ilko 11 p<ivo Účas1nlka reldamovat sp<ávnosf úhrady olebo kvolrtu po$kylovanjch Slutieb na 
zildade p6vodnej zmluvy o poskytovani v-ných slubeb za podiTIIonok uvedených v ztkone a Vieobecných podmionkach). 

v prlpade. ak Účaslnlk prad uzavretím tejto Zmluvy vyu!ival Služby Podniku prosltadnfc:tVom vyUie jpecifikovanej SIM karty na zAklada p6vodnej zmluvy o poSkytovani verejnycn slutieb, ktorá v zmysle prlslutných 
privnych p<adposov ..,.;Ida a1to zéV1slá zmluva alebo zanllda na zéklade Iných privnych skutočnost! (~ skutočnosti uvedených v toj1o Zmluva). ú tas1nlk berie na vedomie a súhlasi s tým. ie Podnik m61e po 
uzavnoU tejto Zmluvy odovzdaf Účaslnlkovl do ul:lvanla rovnakU SIM kartu vyUie ipedfika.~anú spolu s rovnakým prideleným telefónnym člslom. ktoré Účas1nlk ul:lvaJ na zéklado p6vodn8J zmluvy o poslcytovanl 
verejných sltá!eb. 

VYHLÁSENIE ZÁSTUPCU ÚČASTNIKA (ak je út.astnlk zastúpený): VyhlasUJem, l:e som oprávnený konal v ..-a na účel ú tas1nika na záldade plsomneho splnomocne111& s iladne ovenoným podpisom 
útas1nlka alebo na záJdado zál<ona alebo na uklade rozhodr<Jta itélneho orgánu. 

Sldvak Te\eitom. a .s . 

v zastúpen/ 
Jana Pau likova, obchodný reprez entant 

Slovak Telekom dôverné 

3 

11111~1 1~11 ~Ili liU 
10 4 79 4479Z112 

Mes1o Zlaté Moravce 

v zastúpeni 
Paler Ing. Lednár. CSc. 

C 2012Tower 



Dodatok 
k Zmluve o poskytovaní vereJných služieb • • • • • • • • uzavracy po«a z*kona e. 35112011Z.Z. o eleldronockých komunokaculch v zneni nesk0111ch predpisov 
t č. 911368180. SIM kalia č. 8942102480004233397 
(ch loJ len "Doda to«; 

ST- C 1 str. 

PODNIK 
Obchodnt I'TIIIno Stovak Telekom, ..... 
Sldlo/odrua ~--IO, 12.5 U lltatlolava 
Zaplr.any Obc..-.ý rogio..,. Otuu,..ho aúdu Btatlalava , oddlol Sa, - <ISio 101118 
ICO U7U .. I Ole 2020273113 IC pro DPH $1(2020273113 
Zutupenj J•n~ P•ufHiiova. oOc:hodny reprnentAnt ~oa prldo)Cu Ol.zM.BYRON.PAUUKOVA.JANA 1 ~oa ti&<MI C0030 

(cflllj Ion "Podnoq 1 

ÚČASTNiK · PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ 
bc:hodnt meno l nazov Mesto Zla~ Moravce 

Sialo l mlosto podnouniS 1. m4ja 2, Kl 01 Zlate Mo~vc:e 
Register. tislo ziplsu podnoqte a 
ICO 0010117. Dl IC pre DPH o 
ZatUpený Pmr InO. tednir. CSc. 
·a!Oj otn 'Ucasvuq 

TABUĽKA Č 1 
Progt'lm llu!ieb RELAXIOO Al<llvatny poplaiDk. 10,01. 
l'tl> MTIDIIDVO Urildenlo Nolda 600 Vjrobn6 elslo (IMEIIEUI) U1744041717031 
M.-lna kúpna cena za MT/DOtDVO Urildenio I.OOC 
Doba YIUanostl 24m.•e.acov Ml"'mM'\y PfOOram SkWeb RELAXIOO 
Zmklvn6 pokvlo 241,HC 

Podnik a útastnlk uzatv8tajU tento Dodatok. ktorYTn sa zmuva o posky1ovanl W<eJilých slubee uzalVOI'enu vo vztahu k tt/SIM karte s elslom uve<lenlm v z8hlavltohto Dodatku menr a upraVUJe v rozsahu 
a spOsobom uvedeným v tomto Dodatku (dal01 len ..zmuva·). Ostatné ustanovenia ZMuvy ktoré noe au ljmto Oooatkom dotknute zostávaJÚ v platnosll beZ zmeny 

1. 

1) 

b) 

d) 

1. 

s. 

5. 

6. 

7. 

Predmetom tohto DodatkU Je 

oktlvlclo programu Shäleb uvedeneho v t.obul'lt:e t . 1 tohto Oooatl<u, a to vo vzl'8hu k SIM karte uvedeneJ v z.éhlavl tohto Oooall<u. resp. k r1e1 SIM kat1e ktortJU bude v budúcnosb natYadzovat 
(dalej len "SSM karuj s Cjm, te útastnlk ,e povtmý zaplabf aktivačný poplatok za akllviclu SIM karty uvedený v tabulke č. 1 tohto Oooall<u 

z6vazok útastnlka nadne a vtas plallf cenu za znaderue a posky1oviW<I Slubeb Podniku po« a zvoleného programu Slubeb a dodrtJavat SVOJe povtnnosb v súlade so zmuvou lymto Oooall<om. 
Vieobec:nýrro podmienkam pre poskytovanoe ven!Jných slutleb pros1redniCIVOm mobtlnej Stele Podnku (dalej len .V&eobecnll podmtenlcy') Cannlkom pre posky1ovanoe slubeb Podniku (cfalllj len 
.Cennlk")a zevazok útastnika zaplatil' Podn.ku admonistradvny poplatok v súlade s Cennlkom za vykonante ldmlnlstrabvnych alebo tedvlických zmten v syst6moch Podnoku v súvtslosb s uzavretim 
tohto OooaU<u k zmuve a to vo Yýika 3,91 Es DPH (dalej len ,.Admtn.stratlvny popllllak") pntom Ad"""'stratlvny poplatok bude útastnlkOVt vyútlovany v ptveJ fakbJro za Slutby vystavenej Podn1kom 
a donJčenej útastnlkOVt po podpose tohlo Oooatl<U k Zmluve. ak sa Útastnlk s Podnikom nedohodnos tnak. Útastnik n.e Je povtmý zaplabf Podntku AdtnlllJStnlllvny poplatok. ak sa uzatvára Oooatok 
(1) autasne s akbvltaou novej SIM karty, kedy sa úttuJe prlslu!ný akl!vatný poplatok. (11) pn prechode zo slutby Easy na n.eklotý z mesatných progtamov kedy sa útlute poplatok za prechod v súlade 
s Cemlkom. útastnlk podpisom tohto Oooatku vyhlasuje, te bol obazn8mený Podnikom. te aklualne inlonn8cle o platných cenách za Slutby je matné zJskar v ak~lnom Cemlku dostupnom na 
www. telekom. sk alebo inej Jntemetov<!J stránke Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahnldl a na predajných m~estach Podnoku 

z6vazok Podniku Ulbezpebf Otastnlkovt p<&daJ ztavnenétto mobilného telefónu, ktorý Ja bltUta !peclf1kovaný v tabull<e č. 1 (ďaleJ len "Mr). útastnik bene "" vedom1e, te MT Je v ta se jeho predaJa 
útastnlkovlzakódovaný len"" poutltie so SIM kartou Podn.ku a te bude odkôdovaný na zéklade plsomnllj tladosti útastnlka po uplynuli doby viazanosti podla tohto Oooatku a po uhradenl poplatkU 
po«a platn6ho Cennlka Podniku. útastnlk svojim podpisom zérovat't potvrdzuje prevzatte vyUie !peaftkovaného MT 

zevazok Podniku poskytnút' útastnlkOVt, ktorý v súvlsloso s týmto Oooatkom mé aktivovaný pr09ram Slutleb Relax 100 v spoJeni s prevzatlm zévazku vtiWIIlO$b v zmysle tabull<y č. 1tohto Oooall<u 
vo vz!'ahu k SIM karta, zravu vo Yýike 50% z ceny mesatného pau!alneho poplatku programu Slutieb akbvovaného týmto Oooatkom, a to potas doby od uzavretia tohto Oooall<u do uplynutia doby 
vtazanosd dohodnutej Cýmto Oooatkom. Nérok na posky1ovan1e ztavy z ceny mesatného pau!élneho poplatkU po« a precJch8dzaJúceJ vety zamkne ak Útastnlk potas doby poskylovan<a ztavy potlada 
Podnik o zmenu alebo praruienle posky1ovan1a Slutieb alebo o deakbvllou programu Slutleb akbvovaného cymto Oooatkom, pntom tento nérok op&tovne nevzntkne aru v prlpade ak utastnlk 
<>patovne pobllda Podnik vo vzl'ahu k SIM kane o akbvtlc:Ju programu Slubeb akbvovaného lýmto Oooatkom. útastnlk berie na vadomte a súhlasi s Cjm. te ztavu posky1nutú na z6kltlde tohto bodu 
Oooall<u nie Je J'1'IC)W potu Jill poskytovarua vo vzt'ahU k SIM karte kombtnovat a autasne vyuhvar s akoukol\rek 1nou zravou alebo akc.ovou ponU<ou Podniku. ak z výslovných pokynov Podniku 
nevyplýva nteto '"'· Za zútlovaae obdobie trvajúce ku dňu ut.nnosb tohto OooaU<u Podnik posky1ne pr1sl.anú zl'avu z aiJkvolnej tasb mesatneho pau!álneho poplatkU útlovanej za obdobte od 
UUv>osb tohto Dodall<u. V pr1pade zértku n8roku na poskytnu1Je7Javy podla tohto pi smena Oooall<u na1neskOr~ po uplynut! doby posky1ovanoa ztavy, bude Podnk posky1ovat' útastnlkOvt program 
Slubeb akllvovw1ý lýmto Dodatkom alebo Útastnlkom zvoleny tný program Sluheb zaltandatdnU cenu podla Cenn! ka platného v tase posky1ovan&a prfslu&neho programu Slutleb. Doba posky1ovan~a 
zl'avy po«a tohto pi smena Oooall<u sa v pr1pade pnll'lden1a alebo obmedzenia poskytovania Sluheo Podnku posky1ovaných OtastnlkOVt vo vzl'ahU k SIM karte neprtkttuje a uplynte di'Jom, ktorý by 
bol posle<tným dftom doby posky1ovanazfavy v pr1pade, ak by k predmett*nu praru&entu alebo obmedzenou posky1ovanJa Sluheo nedo!lo 

útastnlk sa zavazUje te po dobu Ylaunostl uvedenú v tabulke č. 1 tohto DodatkU (ďaleJ len .doba 111828n0Sb") nepotlada o vypoJente SIM karty z prev8dzl<y a te sa nedopustl takého konanJa a an 
neunotn1 tltk6 konanie na z6ldade ktorého by Podniku vzn1klo pr8vo ~,r Zmluvu odstúpenlm od ntsJ alebo prava vypovedal Zmluvu z clOvodOY poru!enta povtnnosb zo strany útastnika za ~r 
o vypojanHI SIM karty z previdzl<y sa pntom povahJJe NIJmA výpoved zmuvy zo strany útastnlka badosr o Jill vypoJente v pr1pada straty alebo -e SIM karty ako 8J odslúpente útastnlka od 
Zrnlwy z iného clOvodu. net je pc:ou!erue povtnnostl na strane Podntku útastnlk z6roveft bene na vtt<lamle a súhlasi s cym te (t) potas doby vtazanosu nemOte pobadal vo vz!'ahu k SIM karte 
LNtldenej v 2.6Navf tohto Dodatku o akiMiau alebo o zmenu akbvovan6ho programu Slutteb na program Slut>eb iTantr, okrem pr1padU ak sa Jedná o zmenu Id akuvovan6ho programu Slubeb tTarffl a 
za splntsM podmienok stanOvených Podnikom (í1) potas doby vtaZanOsb nemote pobadal vo vztahu k SIM kane uvedenej v zéhlavltohto Dodatku o aktivita u alebo o zmenu akbvovaného programu 
Slutleb na progntm Slubeb Podra saba okrem prfpadu. ak sa jadn6 o zmenu ut akliVOY8n6ho programu Sluheb Poci'a seba a za splnenta pocltTtlenok stanovených Pod111kom.Podntk a útastnik sa 
dohodli. te za t.adosr o vypoJente Sl M karty z prev.ldzlcy podla tohto bodu Dodatku sa povab.IJe 8J badosr útastnlka o prenesarle telefómeho čl sla uveden6ho v zahla vl tohto Oooall<u od spolotnosb 
Slovak Telekom, a s. k 1nému podntku poskytuJúcemu YereJnU mobtlnU telefónnu slutbu v Slovw\sk8J republ1ke S ohradom na predmet plnerua uvedený v bode 1 tohlo Oooall<u osobttne s ol'ladom 
na zlvazok Podniku zabezpetlt' útastnlkovl predaj zl'avnen6ho MT podla bodu 1 plsm c) tohto Dodatku a Podnokom posky1nutú 7Iavu z kúpnej ceny MT. sa Podntk a Útastnlk dohodli. te po dObu 
vlazanosu uvtlde!1U v tabulke e. 1 tohto Oooall<u útastnlk nepot.ada o prenesenie el sla uv-Milo v z.éhlavf tohto Oooall<u od spolotnosb Slovak Telekom, a s útastnlk zétoveft bene na vadomJe a 
súhlasi stym, te v pr1pade poruSenla dojednania uvedeného v predchádzajúcej vete je v súlade s tjmto bodom Oodall<u povtmý uhrad1r Podniku zmluvnú pokutu uvedenú v tabull<e č. 1 tohto Oooall<u. 

útastnlk bene na vedomie. ta Podnikom poskytnutá Yý!ka zl'avy z kúpneJ ceny MT J8 odliW v z8vtslosti od zvoleného programu Siuheb. útastnlk sa zavazuje, te po dobu viazanosti uvedenú v tabull<e 
č. 1 tohto Oooall<u nepotlada o akbvéau alebo zmenu programu sluheb na prQ9ram sluheb s n1Uim mesatným poplatkom. ako má mtn~malny program slubeb uvedený v tabul'ke č. 1 tohto Oooatku. 

v pr1pade porutenla zévazku útastnlka uvedeného v bode 1 plsm. b) alebo v bode 2 alebo v bode 3 tohto Oooatku, v dOsledku toho dOJde k následnému vypOjenJu SIM karty zo strany Podniku Je 
útastnlk povlmý ulvlldir Podmku zrrluvnú pokutu uvedenú v tabull<e e. 1 V pr1pade ttadosb Útastnlka o vypojenle SIM Karty z prevádzky v zmysle bodu 2 tohto Oooalku (e zmluvné pokuta podla 
prll<lcMdzaJÚC"J vety splatné okamihom dorutanla t.ados~ o vypojanJe SIM karty z prev6dzky Podniku. 

Tento Dodatok Je platný a útlnný dftom Jeho podplsan1a zmluvnými stranami Tento Oooatok sa uzatvéra na dobu Ultrtú, a to na dobu vtazanosu uvedenU v ~><?de 2 tohto Oooall<u. ktorá sa v 
pr1pade prerulenta alebo obmedzenia poskytovanoa Slutleb Podnoku ne z6klade t.adosb Utastnlka alebo na zéklade vyutrt1a prava Podn1ku ~r alebo obmedZJl utastnlkovl posky1ovanle Siubeb 
vyplýv8Júceho z pr1slulných pr&vnych p<&dposov alebo V~ych podmtenok. automaucky praditJ o obdobte zodpovedaJúce skutotnemu ttvaniu praru&enoa alebo obmedzenia posky1oV811Ja Slubeb 
Podniku. v p~pade ak po uplynuli doby vtazanosb podla predchádzaJúceJ vety tohto bodu Oooall<u útastnlk pokratuje vo vyutivanl Slubeb. tJ. ak nedo!lo k ukontenJu ZMuvy nteklorým zo spOsobov 
ukontena Zmluvy ku dftu uplynutia doby vtaz.anosb Slutby v rama dohodnutého progntmu Sluheb alebo programu Slutleb zmeneného v súlade s dojednanlm uvedeným v bode 3 tohto Oooall<u 
ako 8J vtelky SJutby akllvovan6 vo VZ1ahu k SIM karte popn Slutbic:h v ~ dohodnutého ~u Sluheb budú útastnlkovt posky10Yané na z8ldade Zmluvy 1\8 dobu neurtllú za &tandardných 
podrntenok spoplatflovwlllt týchto SlutJeb po«a platného Cenn! ka ak nebolo zmluvnýrro stranami ·slovne dohodnuté 11'181<. 

Zmluvn6 strany sa dohodli. ta v pr1pade zmeny sadzby dane z pndaneJ hodnoty je P ~ z konetných aen siuheb Podntku upravtť tak. te k zakladu dane (cene bez DPH) 
uplatni sadzbu dane z pnd"""J hodnoty aklu8lnu v tase vznoku <lalloveJ povtMOSU P 

Tento Oooatf~'neocklalttef~sútast' Zmluvy. 

V Zlatých Moravdach, dt\a 1~ aprila 2012 

?~~ 
Slovak Telekom a s 

v zastúpen/ 
Jal\8 Pauhkova, obchodný reprezentant 
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Mesto Zlate Moravce 

v zastúpen/ 
Peter Ing Lednár, CSc 

02012Tower 



Súhlas so spracúvaním údajov Účastn íka na marketingové účely 
Žiadosť o začlenenie/vyčlenenie do/z databázy 
l č. 911368180, SIM karta č. 8942102480004233397 

PODNIK 
Obchodné meno Slovak Telekom, a.s. 
Sidlo l adresa Kanuweova 10, 82S 13 Bratislava 
zapisaný Obchodný register kresného súdu Bratls ava , oddiel Sa, vlo1ka Clslo 2081/B 
ICO 35 763 .Ut OIC 2020273893 
Zastúpený Jana Paullkova, obchodný raprezentant l Kód predaJCU 

(aaJ"'Ien ·t'O<Innq a 

ÚČASTNIK ·PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ 
Obchodné meno l n6zov Mesto ZJat6 Moravce 
Sldlo l miesto podnikania 1. mtja 2, 953 01 Zlate Moravce 
Register, ClSIO Zapi SU 

podnika fBI' a 
l CC 00308176 OIC 
Zas1úpený Peter Ing. Lednar, CSc. 

; ~tum narodenia: ') 1 o Zena O Mu1 
(daltljlen 'Učastnlk'1 

UDELENIE SÚHLASU: 

. . . . . . ~ . . 
ST - C 1 str. 

IC pre DPH SK%020273893 
l 01.ZM.BYRON.PAUUKOVA.JANA 

lepre DPH o 

Ja, úeastnlk, týmto auhlulm. aby spoloCnosr Slovak Telekom, as .. Karad1Jčova 10, 82513 Brabslava (daleJ len .spoloCnosť Slovak Telekom') 
Q) .; ANO o NIE pouifvala moje údaje na marketingové Učely (napr. na vypracovanie markebngových ponUk spoloCnosti Slovak Telekom alebo '"Ých os6b). Tento súhlas sa vzrahuJe na udaje 

zJskané zo v!atl<ých zmluvných vzrahov medzi mnou a spoloCnosfou Slovak Telekom v zmysle v!eobecných podmienok vydaných spoloCnosfou Slovak Telekom pre prlslu!nú/é slu1buly (elanok 
.Spracúvanie na marketingové účely") tzn. aj na udaje, ktoré o úeastnfkoVI spoločnosr Slovak Telekom zfska zo zmlUv, ktoré budú uzavreté at v budúcnosti, ako aj zo zmlUv uzavretých v monulosto 
a zehlfoa odentlfikaené. kontaktné. prevédzkové a iné údaje, ktoré spoloCnosf Slovak Telekom ziska v súvislosti s poskytovanfm slu1Jeb (napr. doba trvan1a zmlUv, druh programu slu1ieb akbvované 
sJutby, Objem prevédzky. mnou volané telefónne čl sla), s výnimkou môjho rodného elf sla, čl sla ldentifikaeného dokladu alebo iného dokladu lotoinosti, ä~tnej prisluSOOsti a vý~e mojich neooradených 
lllvtlzkov. Tento súhlas sa vzrahuje aj na údaj o datume mOjho narodenia a na údaj o mojom pohlavl (mužltena) uvedené vyUia v tabulke; Slovak Telekom mote na základe poskytnutého dátumu 
narodenia spracUv8f na marketingové úclely aj údaj o mo,om veku. Zäroveň súhlasfm, aby ma spoloCnosf Slovak Telekom kontaktovala pre Učely pnameho marketingu produktov a sluZ!eb spoloclnosb 
Slovak Telekom a iných os6b najma prostrednlctvom volania. automabckých volaclch systémov. zasielania eléktronoekej po!ty. vrátane SMS a MMS. Súhlas podra tohto bodu trvá dO uplynuba 1 roka 
po zänoku vHU<ých zmluvných vzfahov medzi mnou a spoločnosťou Slovak Telekom. 

~l) n ÁNO ./ NIE poskytia údaje o mne v rozsahu uvedenom v bode (Q spoloCnosti Zoznam. s.r.o .. Zoznam Mobile. s.r.o., PosAm, spol. s r.o., a cfal!lm dcérskym spoloclnosbam spoloclnosb Slovak 
Telekom. neto osoby m6tu pou1ivar poskytnuté údaje na mart<eUngové Učely uvedené v bOde (i) (tzn. at na vypracovanie markebngOVých ponúk a kontaktovanie volanfm alebo elektroruekou po!tou). 
a to po dobu 1 roka po 1om, čo om budú poskytnuté. Podmienky poskytnutia udajov sú uvedené at vo ~ých podmienkach vydaných spoloclnosfou Slovak Telekom pre prlsluänúié slu!bu/y 
(cllénok Poskytovanie údajov) 

Spoloclnosf Slovak Telekom m6že pou1ivar moje údaJe na marketingové úclely za podmoenok uvedených vo ~ých podmienkach vydaných spoloCnosfou Slovak Telekom pre prfslu!nú/é slu!bu/y, v 
prfsluäných pnlvnych predpisoch a v sútacle s mojimi súhlasmi, ak sú podmoenkou spracúvania. Benem na vedomie, te posilytr1utie údajov a súhlasov podfa bodov (1) a/alebo (u) vyUie na 1ch spre<:úvanle 
na marketingové úclely je dobrovol'né. Tieto súhlasy m01em kadykoiWk odvol ar prejavom vóle dorucleným spoloclnosti Slovak Telekom. 
Beriem na vedomie, te m01em spoloCnosť Slovak Telekom potiadaf o informáciu, ako sa 1110J8 údaJe pouiivaJÚ. Detailné vymedz&nie práv obsahuJe §20 úkona o ochrane osobných údaJOv a sú blotloe 
tpeafil<ované aj vo väeobecných podmienkach vydaných spoločnosfou Slovak Telekom pre prlslu!nú/é slu!bu/y(elénok Poueenle o právach dotl<nutaj osoby). 

ODVOLANIE SÚHLASU/ODMIETNUTIE POUžiVANIA ÚDAJOV: 

1) Žiadam o vyCienenle z data.bizy pre zasielanie reklamných fnfonnicll cez"): 
/SMS /MMS l &-mail 
./ Telemarketing (volanoa) ./ Usty, letáky zaSielané po&tou ./ Ponuky vo faktúre 

2) Žiadam "): 
./ aby mi spoloclnosr Slovak Telekom nezaslelala reklamné ponuky a informácia týkajUce sa produktov a sluZ!eb tretieh strán 

VyhlasuJem. ta vyUie uvedené súhlasy zodpovedaJú mojeJ slobodneJ a väineJ vOli. 

,._.~ 

Mesto Zlaté Moravce 

v zastúpeni 
Peter Ing. Lednár, CSc. 

'l na zäkJade poskylrAJtého údaju o diltume narodenoa m01e byf spracUvaný aj vek Úclastnfka 
•• j oznaclenlm prfsluäného polfclka Úclastnlk vyJadruJe, ta sf ne1elá byf kontaktovaný daným kanélom alebo s danýmo ponukamo 
... ) doplni sa ot>chom6 mana/názov, meno a priezvisko. funkcia. podpis a pečiatl<a podpiSUJúceho 

Slovak Telekom d6vemé 

11111~11~11111 ~Ili ~l ~1111111111111 
1047944790196 

l Obsahové SMS-Slu1by mobilneJ zábavy 

02012 Tower 



Žiadosť účastníka o zmenu Zmluvy o poskytovaní verejných služieb -
zmena údajov účastníka , resp. adresáta 
k Zmluve o pripoJení.l č./ EUI911873654 
(d'alljlln "Zmluva") medll 

PODNIK 
ObcllodM mono SlovPT•IIMom.&.a. 
Sldlo/adrua K.atadtit:OYI 10, IZS U 8ratrslaYI 
Zaplsaný Otlchodnt ,._ Okrnntho aOdu Bmiollv.l oddiel Sa. Ylotka tislo :ZOal/8 
ICO 317U<Mt l OK; 202027UU 

~· ..... ~• .. kova, --......... - 1 Kódpntda,cu 
(á'oiOj Ion "PPdnik") 1 

ÚČASTNIK- PRÁVNICKÁ OSOBA l FVZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ 
Obchoc1n6 meno J názov Mea1o Zlatt Morlvce 
Sldlo l mioll<> podnlklnil l. m~ l. H3 Ol~ Morov<e 
Rogisllr, tislo úptSU podnil<lttlo 
tcO 0030 .. 71 O te 

, ZlstOpony Poter Ing. L.odMr, ese. 
101101 11n veosvuk~J 

• • • • • • • • 
ST -C htr. 

IC pno DPH SIU020273U3 
OIZM.BYRON.PAUU<OVA...IANA 

IC pto DPH o 

Jo. Utostnlk ftn'to 2ildom v sulldo 1 prilluSn~ml Vleoboen~l podmienUml pno polkytovaniO YO"'JJIteh slu!A<tb ptow.dnleiYOm moboO\eJ $lete Podnllcv (diiOJ IOn 'Vleoba<m podmiolllcy"), o vykonan~~ nosl0du)4itoch zmoen 
zmuvy o poatytovanlvor.;>teh 11u210b (cfoiOj IOn 'Zmklva, 

Zmena ll<MJov lltutnlk1t l Zmena bydUablsldla /miesili podnikania 
POI!Odnt lld'l)e: Nov6 Odlje: 
a.testo Zlaté Moravce Mesto Zlal6 Moravce 
, rNil• 2 , m6ja 2 
953 01 Zlaté Moravca 11:.3 01 Zlate Moravce 

útestnlk zOdpovedj za sprivnosr IMtdenycn ldentlt'ikatnyc.n údajov. 
Utastnlk t~to pot\'ftlrujo J• zmenou obehodntho mona/zmenou privnej lonny zostava)ol YOtl Podnilw zaehovan6 vietky jeho zivazl!y zo zmluvy o eJdStUjúet ku di\u vykonanie zmen~. Ttto tlodosr po Jol akceptkoi POdnokom 
bude tvoril' neOddelft.rnlls&)čast ZMuvy v zMnf Jet neskortlch zmien a dodatJcov. Vletky pr6VII povtnnostJ, ktofi nie 5ú dOtknut' touto 1:iadosfou a jej akceptictou Podnltom. ostiw,jú zact\ovln6 v p6\ol0dnom zneni. 

Zmenu Zn*.lvy Podnik tjrrwo akceptuje. Zmenu .., údapcn Úča.stnfU POdnik owrU na predkatenom dotaade 

V Zlatých Morav~ ~Jl.IIP'il" 2012 

: s~.1t2 .. 
3 

SlOvak TMkom dOvemé 

111111 
104794480A107 

Mesto Zlaté MD<avce 

v zastúpeni 
Peler Ing. Lednár, CSc 

C2012Tower 



Žiadosť o prenos člsla v mobilnej sieti 
k spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

ORDER ID: M010046159TMSK 

ODOVZDÁVAJÚCI PODNIK· 
1 uocnoane meno Orange Slovensko, a.s. 

Sl dio l adresa Prfevoz:sk* 6/A, 821 09 Bntlslava 

• • • • • • 

Zaplsaný v Obchodnom registri vedenom prf Okresnom sade B ratlslaV111, oddiel Sa, Vlotka tislo 1142/B 

ro 35 697 270 OIC 2020216748 
(dalej len ·uoovzdavajuci podrok") 

PRIJÍMAJÚCI PODNIK· 
Obcllodné meno Slovak Telekom, a.s. 
S dio/ adresa Karacltltova 10, 825 13 Bratislave 
Zaplsaný Obchodný register Okresn6ho sOdu Bntlslave , oddie Sa, vlotke tislo 2081/B 

tco 35763469 UIC 

Zast(lpený Jana Paullkova, obchodný reprezentant 
(d81e, len 'spoločnosť Slovak Tetekoml 

ÚČASTNÍK · PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ 
1 oocnoane meno l nazov Mesto Zloté Moravee 

Slclo l rruesto podnikania 1. mi a z. 953 01 Zlat6 Moravee 
Regi!ter. člslo zapi su 
podnikatera 

leo 00308676 OIC 

ZastUpený Peter Ing. Lednir, CSe. 
(O"alej ren ""ZJadateq 

Zistupea tladatera je oprivnený konať no ziklade vyplsu z obchod neho registri 
Zistupea tladatero je oprivnený konať na ziklade plnomocenstva 

Splnomocnenie 

Súhlosy a plnomocenstvo: 

2020273893 
Kód predajcu 

2021058787 

lslo OP/Pes 

nANO 
nÁNO 
n 

ICpreOPH SK2020310578 

lepre DPH SK2020273893 
01.lM.BYRON.PAUUKOVA.JANA 

IC pre DPH 

n NIE 
O NIE 

o 

• • 
ST -C 1 str. 

Žladater berie na vedOmie, te spoločnosť Slovak Telekom je oprávnená spracúval' jeho osobné údaje v rozsahu údajov uvedených v t9jiO Žiadosti na účely prenesenia katdého Prená~eného tlsla 
ipecdlkovaného v teJtO Žladosb. V rama tohto spracúvania je spoločnosť Slovak Telekom oprávnená medzi mým poutlvať ueto údaje za účelom overenia splnenia podmienok pre prenesenie čl sla 
t1adalefom u Odovzdávajúceho podniku. Spoločnost Slovak Telekom jetaktlet oprávnená poskytnúť belo osobné údare Odovzdävajúcemu podniku z.a účelom prenesen1a Prenä&aných tlsel. Spoločnosr 
Slovak Telekom bude osobné údaje spracúvať s poubtlm automabzovaných. Čiastočne eutomatJZovených alebo mých ako automatJZovaných proslnedkov spracúvaN a. 
2iadater bene na vedonlle, te po prenesen! PrenManých el sei k spoločnost' Slovak Telekom ako Pnrlmarúcemu podniku spoločnosť Slovak Telekom 

a) spr1stupnl verejnosti Informáciu o tom. te volante na Prenähné el sla sú volanlm do mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, 
b) poskytne iným podľolkom poskyt4úcun verernú telefónnu slutbu v SlovenskeJ republika a osobe zabezpečljjúcej prevádzku centrälnej národn&J referenčnej databázy prenManých Clsel v Slovensk9j 

republike, lnforméclu o tom. že Pnamltané čl sla boli prenesené do mobilne) s1ete spoločnosti Slovak Telekom. 
a to vtdy výlučne na účel Identifikácie verern&J mobiln&J telef6Mej siete spoločnosti Slovak Telekom eko cierovaj verejneJ telefónnej siete na určenie tarify, a to 8J v prfpede. ak bato mobilné Cl sla n1e sú 
zven!jnené v telefonnom zozname úeastnlkov spoločnosb Slovak Telekom podfa Zákona a Vhobeených podm1enok. a to počas celého trvania Zmluvy vo vzťahu ku katdému Prenesenému člslu madzi 
spoločnosľou Slovak Telekom a tJadate!om ako Utastnlkom spoloeno$!1 Slovak Telekom 

Upozornenie: 

Zru!ír túto ŽiadOsť a odstúpiť od zmluvy o prenose Cl sla úkonom vo6 spoločnosb Slovak Telekom je motné v lehote do dVoch (2) pracovných dni pred dflom technického prenosu/akbvéae slutleb v 01eb 
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. spôsobom uvedeným v prfslu~ných Osobitných podmienkach pre slutbu prenoslternosb el sla Spoločnosti Slovak Telekom. as. ( pre mobilnú Siet'). 

Deft a predpoklad oný Cllsovy rimee alrtlviele slutleb v sieti spoločnosti Slovak Telekom: 17.04.2012 

Žiadate!' bene na vedomie, te ek sa súčasne s touto 2iadosfou neuzatvära aj Zmluva, predmetom ktore, je poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom tladalefoVI v súVIsJosb s Prenä~anýml tlslaml. 
akbväcia služieb spoločnosti Slovak Telekom prebehne at po uzavreti takefto Zmluvy a v lehotách v nej <.rtených. Žladater teda bane na vedomie. že v takýchto prfpedoch nemusi byť vyUie uvedený 
pnadpokladaný deft akbvacie dodrtaný. 

Této Žiadosť sa povatuje zarovefl za navm na uzatvoreroe zmluvy o prenose tlsla vo vzťahu k Prena~ným tlslam uvedenýCh v te,to Žiadosti. Podmienky uzatvorenia zmluvy o prenose etsla e 
nadobudnutia jej útlnnostl. eko ej práva a povinnosu s tým súvisiace, vrétanalch prfpadného z:án1ku sa spravujú prfsluSným1 ustanoveniami prfslu!ných Osobitných podmienok pre slutbu prenoSitel'nosb 
čl sla spoločnosti Slovak Telekom. a.s (pre mobilnú Sieť). 

Pólohou a neoddel1lefnou súčasťou tejto Z1ad0Sti sú Osobitné podmienky pra slutbu prenoslternosti el sla s~i Slovak Telekom. a.s. (pre mobilnú sieť). Vhtl<y pojmy a sl<ratl<y poutné v tefto Žladosb 
majú rovnaký význam, ako pormy a skratky definované v Osobitných podmienkach pre slutbu pre~~~5"~su Slovak Telekom, a..s. (pre mobtlnú sieť). 

Zoznam prenUanýeh tlsel: 
1. 908790803 

Žlodam o prenos tlsel uvedených v tejto Žlldostl k spoločnosti Slovak Telekom. 
SVOjim podpisom potvrdzujem správnosr vhtkých údajov uvedenýCh v tejto Žladosb 

V Zlatých Mon~vciech, dl'la 11 eprtla 2012 

l 
l 

Spoločnost' Slovak Telekom týmto vyhlasuje a potvrdzuje, te vietky údaje obslahnut6 v tejto Žiadosti aú pravdlv6 a u plni • boll apoloénostl Slovak Telekom poal<ytnut6 ! iadaterom 

Slovak Telékom,:.t..s. 
1~ 

V Zlatých Moravciach, dl'la 11 . apríla 2012 

\1 r 

v zastúpen/ 
Jana PaUhkova, obchodný reprezentant 
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Slovak Telekom dôverné ll 
02012Tower 

1047945000138 



. . . . . . ~ . . 
Príloha k Všeobecným podmienkam poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb 
prostredníctvom verejnej mobilnej telefónnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a k Všeobecným podmienkam 
poskytovania predplatenej verejnej elektronickej komunikačnej služby Easy prostredníctvom verejnej telefónnej 
siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 
(dalej len spoločne ako "Všeobecné podm1enky") 

Osobitné podmienky pre službu prenositeľnosti čísla spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 
(dalej len "Osobitné podmienky") 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

2.1 

čl. 1 
Predmet úpravy a vymedzenie pojmov 

Predmetom úpravy týchto Osobitných podmienok je stanoveme práv a 
povinnosti spoločnosti fo:inline "Slovak Telekom, a.s. so sídlom KaradžiČOva 
10. 825 13 Bratislava, IČO 35 763 469, zaplsaná v obchodnom registri 
vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sa. vložka č. 2081/B (dalej 
len .spoločnosť Slovak Telekom') a Účastníka , súvisiacich s prenositernosťou 
telefónneho čísla v mobilnej telefónnej sieti podla ustanoveni § 48 zákona 
č. 0061012003 Z.z. o elektronických komunikáciách v zneni neskorších 
predpisov (dalej len ako "Zákon") a Opatrenia Telekomunikačného úradu 
Slovenskej republiky č. 0--19/2009, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
zabezpečenia prenositernosti telefónneho čísla, (daleJ len spoločne ako 
"Opatrenie" ). Spoločnosť Slovak Telekom zabezpečuJe prenositernosť 
telefónneho čísla prevádzkovaného v mobilnej verejnej telefónnej sieti na 
základe príslušných ustanoveni vyššie uvedených právnych predp1sov a 
v rozsahu a spôsobom podla týchto Osobitných podmienok (daleJ len 
ako "Prenostternosf mobilného člsla" alebo "Služba prenosfternosti 
mobilného člsla"). 

Odovzdávajúci podnfkje podnik poskytujúci v súlade so Zákonom mobilnú 
verejnú telefónnu službu v Slovenskej republike, ktorého účastník požiadal o 
prenesenie člsla prideleného účastnikov! na základe zmluvy o pripojení týmto 
podnikom, k inému podniku poskytujúcemu mob~nú verejnú telefónnu službu 
(dalej len ako "Odovzdávajúci podnik" ). V prípade procesu prenášania 
čísla k spoločnosti Slovak Telekom podla čl . 2 týchto Osobitných podmienok 
je Odovzdávajúcim podnikom podnik poskytujúci mobinú verejnú telefónnu 
službu, ktorého účastník podal u spoločnosti Slovak Telekom žiadosť podla 
bodu 2.1. týchto Osobitných podmienok. V pripade procesu prenášania čísla 
od spoločnosti Slovak Telekom podra čl. 3 týchto Osobitných podmienok je 
Odovzdávajúcim podnikom spoločnosť Slovak Telekom. 

Prljlmajúcl podnik je podnik poskytujúci v súlade so Zákonom mobilnú 
verejnú telefónnu službu v SlovenskeJ republike, o využívanie služieb ktorého 
preJavil záujem na základe žiadosb o prenesenie čísla účastník iného podniku 
poskytujúceho mobilnú verejnú telefónnu službu (dalej len ako "Prijimajúcl 
podnik"). V pripade prenášania čísla k spoločností Slovak Telekom podla 
čl. 2 týchto Osobitných podmienok je Prijimajúcim podnikom spoločnosť 
Slovak Telekom. V prlpade procesu prenášama čísla od spoločnosti Slovak 
Telekom podla čl . 3 týchto Osobitných podmienok je prijimajúcim podnikom 
podnik, u ktorého Účastnlk podal !iadosť (objednávku) podla bodu 3.1. týchto 
Osobitných podmienok. 

Prenábné člslo je telefónne číslo v mobilnej verejnej telefónneJ sieti pndelené 
Odovzdávajúcim podnikom účastníkovi na základe zmluvy o pripojeni, o 
ktorého prenesenie k Prijimajúcemu podniku tento účastn ík požiadal, a 
ktorá je možné preniesť podla ustanovenia § 2 ods. 1 a § 5 Opatrenia a 
týchto Osobítných podmienok (dalej jednotlivo ako " Prenášané čís lo" alebo 
spoločne ako " Prenášané či.sla"). 

člsla sa rozumie každý deň od 00.00 hod do 06.00 hod. alebo od 12.00 do 
18.00 hod. (dalej len ako .,Časový rámec" ) 

čl. 2 
Prenesenie čísla k spoločnosti Slovak Telekom 

O prenesenie čísla prideleného žiadaterovi iným podnikom poskytuJÚCim 
mobilnú verejnú telefónnu službu k spoločnosti Slovak Telekom mó!e žiadate! 
písomne požiadať výlučne spoločnosť Slovak Telekom podaním Žiadosti o 
prenesenie čísla k spoločnosti Slovak Telekom (dalej len ako 'Žiadosť') na 
Predajnom mieste spoločnosti Slovak Telekom. Spoločnosť Slovak Telekom 
môže určiť aj iný spôsob podania Žiadosti, ktorý umožni dôveryhodným 
spôsobom overiť totožnosť žiadatera. pričom v takom prípade sa žiadate! bude 
pri podani Žiadosti riadiť pokynmi spoločností Slovak Telekom. V prípade. ak 
pre niektoré z Prenášaných čísel už začal proces prenesenia čísla na základe 
skoršej Žiadosti, ďalšiu Žiadosť o prenesenie Prenášaných čísel k spoločnosti 
Slovak Telekom je možné podal' len po vybaveni a ukončeni predchádzajúceho 
prenesenia už Prenášaných čísel na základe skoršej Žiadosti. 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

Účastn ík bene na vedomie. že okamihom podama Ž1ados1J sú spoločnosť 
Slovak Telekom a príslušný Odovzdávajúci podnik oprávnení spracúvať 

osobné údaje žiadatera v rozsahu údaJOV uvedených v Ž1adosti podla 
bodu 2.6. pism. b) týchto Osobitných podmienok po nevyhnutne potrebnú 
dobu najmä na účely overenia splnenia podmienok pre prenesenie čísla 

žiadate!om u spoločnosti Slovak Telekom a u Odovzdávajúceho podniku ako 
aj na účely prenesema každého čísla špecifikovaného v Žiadosti, osob1tne 
na poskytnutie uvedených osobných údajov žiadatera spoločnosťou Slovak 
Telekom ako Prijlmajúcim podnikom príslušnému Odovzdávajúcemu podnikU 
za účelom overema všetkých skutočnosti potrebných pre realizáCiu prenesema 
príslušného Prenášaného čísla. 

V prípade, ak sú splnené podmienky a náležitosti uvedené v čl.2 Všeobecných 
podmienok, uzatvori po podani Žiadosti spoločnosť Slovak Telekom so 
žiadaterom Zmluvu vo vzťahu k Prenášaným číslam obsiahnutým v Žiadosti, 
ak me J8 v špecifických prípadoch dohodnuté 1nak. Spoločnost' Slovak Telekom 
JB oprávnená do troch (3) pracovných dni od priJatia Žiadosti odmietnuť Ž iadosť 
a prenesenie Prenášaných čísel obsiahnutých v Žiadosti nezrealizoval' v tých 
prípadoch, v ktorých je spoločnost' Slovak Telekom oprávnená odmietnuť 
uzavretie Zmluvy so žiadate! om pod ra čl. 2 V šeobecných podmienok, najma ak 
poskytovanie Služby na požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu 
je technicky neuskutočnite!né . alebo ak žiadater nedáva záruku, že bude 
dodržiaval' Zmluvu. najmä preto, že je dlžníkom spoločnosti Slovak Telekom 
alebo iného podniku alebo niektorý z týchto podnikov už pred tým odstúpil 
od zmluvy s nim alebo vypovedal zmluvu , alebo ak žiadate! nesúhlasí so 
Všeobecnými podmienkami. 

Žiadate! berie na vedomie. že po prenesen! Prenášaných čísel k spoločnosti 
Slovak Telekom ako Prijímajúceho podniku spoločnosť Slovak Telekom 

a) sprístupni verejnosti informáCiu o tom, že volanie na Prenášané čísla 
sú volaním do siete spoločnosti Slovak Telekom. a 

b) poskytne iným podnikom poskytujúcim verejnú telefónnu službu v 
Slovenskej republike a osobe zabezpečujúcej prevádzku centrálnej 
národnej referenčnej databázy prenášaných čísel , informáCiu o tom. že 
Prenášané čísla boli prenesené do siete spoločnosiJ Slovak Telekom, a 
to vždy výlučne na účel identifikácie verejnej mobilnej telefónnej siete 
spoločnosti Slovak Telekom ako cierovej verejnej telefónnej siete na 
určenie tarify, a to aj v prípade, ak tieto čísla me sú na žiadost' Účastníka 
zvereJnené v zozname účastnikov spoločnosti Slovak Telekom podla § 
61 ods. 3 Zákona a čl . 5 bod 5.1. plsm. c) Všeobecných podmienok, a 
to počas celého trvania Zmluvy vo vzťahu ku katdému Prenesenému 
číslu medzi spoločnosťou Slovak Telekom a Účastníkom. 

Podstatnými náležitosťami Žiadosti sú: 
a) označenie katdého Prenášaného čísla , o prenesenie ktorého Žiadate! 

žiada Žiadosťou, 
b) osobné údaje žiadatera v rozsahu trtul. meno, prieZVIsko a adresa 

trvalého pobytu žiadatera. rodné číslo žíadatera alebo dátum narodenia 
žiadatera. číslo dokladu totožnosti, 

c) označenie Prijimajúceho podniku a Odovzdávajúceho podniku, 
Spoločnosť Slovak Telekom ako PrijimaJÚCI podnik p rideli Žiadosti identifikačný 
kód, ktorý slú!l na jednoznačnú identifikáciu liadosti v ďalšom postupe 
prenesenie Prenášaných čísel. V Žiadosti spoločnosť Slovak Telekom označi 
aJ predpokladaný dátum aktivácie služieb vo vereJnej mob1ineJ telefónneJ 
sieti spoločnosti Slovak Telekom ako Priji majúceho podniku. Žiadate! berie 
na vedom1e a súhlasi, že spoločnosť Slovak Telekom je oprávnená pri 
akomkorvek ďalšom úkone žiadatera po podani Žiadosb uskutočnenom v 
súvislosti so Žiadosťou požadovať pre účely overenia totožnosti žiadatera 
uvedenie identifikačného kódu prideleného k Žiadosti. 

V nadväznosti na podanie Žiadosti spoločnost' Slovak Telekom v deň prijatia 
Žiadosti od Účastníka požiada príslušný Odovzdávajúci podnik o prenesenie 
Prenášaných čísel uvedených v Ž1adosti. V prípade, že Žiadosť nebola 
spoločnosťou Slovak Telekom prijatá v pracovný deň, spoločnosť Slovak 
Telekom požiada Odovzdávajúci podnik o prenesenie Prenášaných čísel v 
zmysle Žiadosti najbližši pracovný deň. 

C 2012Tower 



2.7 Účastník bene na vedomoe a súhlasi s tým, že v pripade, ak 
a) OdoiiZdávajúco podnik odmietne prenesenoe mektorého z PrenUaných 

čísel uvedených v žoadosb a túto skutočnosť spoločnosb Slovak 
Telekom spôsobom dohodnutým medzo spoločnosťou Slovak Telekom 
a Odol/Z dávaJÚCOm podnikom oznám o v lehote do dvoch (2) pracovných 
dni od pnjatia Žoadosti, alebo 

b) OdoiiZdávajúci podnolc sa v tej istej lehote k prenesenou noektorého z 
Prenášaných čísel uvedených v Žoadosb nevyJadri. spoločnosť Slovak 
Telekom proces prenesenia Prenášaných čísel uvedených v Žoadosb 
zastavi ku dňu doručenia oznámenia OdoiiZdávajúcom podnikom, resp. 
uplynutlm posledného dňa lehoty v pripade, ak sa OdoiiZdávajúco 
podnik nevyjadrl. 

Účastník dalej berie na vedomie a súhlasí s tým, že v pripade, ak uzavrel so 
spoločnosťou Slovak Telekom v rámci procesu prenášania čísla k spoločnosti 
Slovak Telekom Zmluvu s viazanosťou na dobu určitú a spoločnosť Slovak 
Telekom pôvodne pridelila Účastníkovi k tejto Zmluve číslo z vlastneJ číselneJ 
mno!lny, a zároveň sa prenesenoe Prenášaného čísla neuskutočnolo z dôvodov 
na strane Odoll%dávajúceho podnoku alebo na strane Účastníka, budú práva 
a povonnosti spoločnosb Slovak Telekom a Účastníka z takejto Zmluvy nadne 
trvať po celú dOJednanú dobu vo 1/Zfahu k telefónnemu číslu pndelenému 
pôvodne spoločnosťou Slovak Telekom z vlastnej číselnej množony. 

2.8 Žoadatel je oprávnený v lehote do troch (3) pracovných dni od podanoa 
Žoadosb prenesenie Prenášaných čísel zrušil' u spoločnosb Slovak Telekom 
alebo u prislušného OdoiiZdávajúceho podnoku a to písomne, alebo oným 
spôsobom podla podmoenok určených tým podnokom, u ktorého !oadatel 
prenesenoe Prenábných čísel zrušuJe. V pripade, ak Účastnlk v uvedeneJ 
lehote prenesenoe Prenášaných čísel zruši, spoločnosť Slovak Telekom proces 
prenesenoa Prenášaných čísel zastavi, v opačnom pripade bude v procese 
prenesenia Prenášaných čísel pokračovať. Na úkon Učastnika smerujúci k 
zrušenou prenesema niektorého z Prenášaných čísel urobený neskôr ako v 
lehote do troch (3) pracovných dni od podania Žiadosti spoločnosť Slovak 
Telekom nebude prihloadat'. Spoločnosť Slovak Telekom nebude pnhliadať ani 
na úkon zrušenia prenesenia Prenášaných čísel uskutočnený voči spoločnosb 
Slovak Telekom v pripade. ak tento úkon nebude urobený spôsobom a vo forme 
podla pokynov spoločnosti Slovak Telekom a týchto Osob~ných podmoenok. 

2.9 Účastník udeluJe spoločnosto Slovak Telekom SVOJ súhlas na zaznamenévanoe 
volaní realizovaných s Účastníkom za účelom zrušenoa Žiadosb o prenesenie 
Prenášaných čísel Účastníkom a ukladanie zvukových záznamov z týchto 
volaní, lj. záznamov týkajúcich sa osoby účastníka a jeho prejavov osobnej 
povahy, na účely evodencoe a archovácie pre účely preukézanoa zrubnoa 
ŽiadostJ o prenesenoe Prenášaných čísel spoločnosťou Slovak Telekom. 

2.1 O Spoločnosť Slovak Telekom ako PnjÍmaJÚCI podnok za predpokladu obdržanoa 
potvrden_oa alebo odmoetnuba Žoadosti zo strany OdoiiZdávajúceho podnoku 
oznámi Učastnlkovo do troch (3) pracovných dni od podanoa Žoadosb písomne 
alebo zaslaním SMS správy na Prená.šané číslo potvrdenoe alebo odmoetnube 
Žoadosto. V pripade potvrdema Žiadosti a márneho uplynuba lehoty na zrušenoe 
Žoadosb podla bodu 2.8. týchto OsobMých podmoenok, spoločnosť Slovak 
Telekom oznámo Účastníkovi deň a časový rámec realizácoe techniCkého 
prenesenoa čísla, a to písomne alebo formou SMS správy odoslaneJ na 
Prenáiané číslo. 

2 11 Spoločnosť Slovak Telekom z:a predpokladu poskytnuba náležiteJ súčonnosb zo 
strany OdoiiZdávajúceho podniku ukončí technické prenesenie Prenášaných 
čísel k spoločnosti Slovak Telekom najneskôr do poatich (5) pracovných dni 
odo dňa prijatia Žiadosti, ak nie je s Účastníkom dohodnutá dlhšoa lehota na 
ukončenie prenesenie čísla. 

2.12 Účastník v zmysle ustanovenia čl. 5 bodu 5.1. plsm. b) Všeobecných 
podmoenok bene na vedomoe a súhlasi s tým, že spoločnosť Slovak Telekom 
vykoná akbvácou SIM karty a začne Účastnikovo k Prenášanému číslu 
poskytovať Služby prostredníctvom tejto SIM karty až v okamohu realizácoe 
technického prenesenia príslušného Prenášaného čísla medz:l verejnou 
mobilnou telefónnou soeťou OdoiiZdávaJúceho podnoku a verejnou mobilnou 
telefónnou sieťou spoločnosb Slovak Telekom, naJneskôr v lehote podla bodu 
2.11. týchto OsobMých podmoenok. ak nie je s Učastníkom dohodnuté onak. 
Využivanoe Slufieb spoločnosti Slovak Telekom prostredníctvom Prenášaného 
člsla Je podmoenené uzavretím a nadobudnutím účmnostJ Zmluvy uzavreteJ vo 
vzťahu k Prená!anému číslu. 

3 , 

3.2 

. . . . . . ~ . . 
čl. 3 

Prenesenie čisla od spoločnosti Slovak Telekom 

O prenesenoe telefónneho čisla v mobilnej vereJOBJ telefónnej soeto pndeleného 
~poločnosťou Slovak Telekom Účastníkovo k Pnjlmajúcemu podnoku môže 
Učastník požiadať výlučne príslušný PnjÍmajÚCO podnik spôsobom určeným 
prislušným PrijimaJúcim podnikom (daleJ len ako ·objednávka"). Ďalšie 
úkony popísané v tomto čl . 3 týchto Osobotných podmoenok realizuje 
spoločnosť Slovak Telekom len v pripade, ak v nadväznosti na podanie 
ObJednávky PrijimaJÚCi podnik požoada spoločnosť Slovak Telekom o 
prenesenie príslušných Prená!aných čísel uvedených v ObJednávke najneskôr 
v deň podania Objednávky alebo najbllž!l pracovný deň. ak Objednávka nebola 
pnjatá Prijlmajúcom podnikom v pracovný deň. 

Ob)fldnávku považuje spoločnosť Slovak Telekom (1) za žoadosr o vypojenie 
SIM karty, ku ktorej je Prenášané číslo v čase jeJ podanoa podelené, z 
prevádzky, a súčasne (ii) za névrh dohody na ukončenoe Zmluvy. na základe 
ktoreJ JB Prenášané číslo Účastníkovo podelené (dalej len ako "Dotknutá 
zmluva"). Predpokladom a podmoenkou prenesenoa čísla od spoločnosti 

Slovak Telekom Je predchádzaJÚca dohoda Účastníka a spoločnosb Slovak 
Telekom o ukončeni platnosti Dotknutej z:mluvy v súlade s ustanovenoamo 
všeobecne závazných právnych predposov a v súlade s obsahom DotknuteJ 
zmluvy (vrátane prislušných Všeobecných podmoenok). Spoločnosť Slovak 
Telekom v lehote do dvoch (2) pracovných dni odo dňa pnJaba Ob)fldnávky od 
Pn)imajúceho podniku obsah Ob)fldnávky posúdo a 

a) prenesenoe všetkých Prenášaných čísel uvedených v Objednávke 
potvrdi Pnjímajúcemu podnoku, alebo 

b) prenesenoe všetkých Prenášaných čísel uvedených v Objednávke 
odmoetne z noektorého z dôvodov uvedených v bode 3.3. týchto 
OsobMých podmoenok, a túto skutočnosť oznámo Pri)imajúcemu 
podniku. 

Prenesenoe čísla od spoločnosti Slovak Telekom Je nezlučotelné s trvaním 
platnosti Dotknutej zmluvy po prenesen! čisla. ObJednávka Účastníka nemusí 
byf spoločnosťou Slovak Telekom zrealizovaná, a to v pripade, 

l) ak by ukončanie Dotknutej zmluvy a následné prenesenie člsla od 
spoločnostJ Slovak Telekom bolo nezlučkelné s obsahom DotknuteJ 
zmluvy (najmä prislušných Všeobecných podmoenok, napr. bodu 
1 5.15. Všeobecných podmoenok poskytovanoa verejných elektronockých 
komunikačných služieb prostredníctvom vereJneJ mobilnej telefónnej 
soete spoločnosti Slovak Telekom, a.s.). alebo 

u) ak by poskytnutJe Slufby prenosrtelnosu čísla bolo v rozpore 
a nezlučitelné s obsahom DotknuteJ zmluvy (najmá prislušných 
Všeobecných podmienok, napr. bodu 1.7. Všeobecných podmienok 
poskytovanoa predplatenej verejnej elektronockeJ komunokačnej služby 
Easy prostredníctvom vereJneJ telefónneJ soete spoločnosb Slovak 
Telekom. a.s.). V pripade ak spoločnosť Slovak Telekom prenesenoe 
~renášaných čísel odmoetne alebo Objednávku Účastníka nezrealozuJe, 
Učastnlk môže pokračovať v prená!anl ktoréhokolvek z Prenášaných 
čísel výlučne na základe noveJ ObJednávky. V prípade, ak spoločnosť 
~lovak Telekom ObJednávku Pnjlma)úcemu podnoku potvrdí, oznámo 
Učastníkovo písomne alebo zaslaním SMS správy na Prenášané číslo 
podmoenky ukončenoa Dotknutej zmluvy Účastník bene na vedomoe, 
že v pripade, ak podal Objednávku pred uplynutím doJednaneJ doby 
využívania Služieb podla DotknuteJ zmluvy, v zmysle ktOreJ sa zavoazal 
nepretržke využívať objednané Služby spoločností Slovak Telekom po 
určitú dobu (tzv. záväzok viazanosti), potvrdením žoadosll spoločnosťou 
Slovak Telekom noe JB dotknuté právo spoločnosb Slovak Telekom 
na. zmluvnú pokutu alebo iné peňažné né roky, ktoré boli dojednané 
s Učastnikom pre pripad predčasného ukončenoa Dotknutej zmluvy. 
Odmietnube Objednávky oznámo žoadatelovo do troch (3) pracovných 
dní od pnJaba Objednávky PnjimajÚCo podnok. V prípade potvrdenoa 
Objednávky oznámo Účastníkovi PnjlmaJÚCo podnok dátum a časový 
rámec pre prenesenoe Prenášaných člsel. 
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3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

Spoločnosť Slovak Telekom ako Odovzdávajúci podnik prenesenie 
Prenášaných čísel uvedených v Objednávke odmietne z dôvodov uvedených 
v § 6 ods. 5 Opatrenia. a to v prípade. ak 

a) niektoré Prenášané číslo nebolo Účastníkovi spoločnosťou Slovak 
Telekom pridelené na oživenie. alebo 

b) ak je prenesenie niektorého z Prenášaných člsel obsiahnutých v 
Objednávke v rozpore s Opatrením, najmä ak. 
i) niektoré z Prenášaných čísel nie je alebo prestane byť kedykorvek 

počas procesu prenesenia Prenášaných čísel prevádzkovo 
využlvané vo verejnej mobinej telefónnej sieti spoločnosti Slovak 
Telekom ( § 2 ods. 1 Opatrenia); za prevádzkovo nevyužívané 
sa považuje aj či slo, ktoré je v čase prijatia Objednávky alebo 
počas procesu prenesenia Účastnlkov1 dočasne odňaté z dôvodu 
obmedzenia alebo prerušenia posky1ovania Služieb v súlade so 
Zmluvou a Všeobecnými podmienkami. alebo trvale odňaté z 
dôvodu zániku Zmluvy. ktorej zámk nastane pred samotnym 
technick)ich prenesenim čísla do času posúdenia Objednávky 
spoločnosťou Slovak Telekom na základe 1nej skutočnosti ako v 
dôsledku podania Objednávky v zmysle bodu 3.2. týchto Osobitných 
podmienok, alebo 

ii) niektoré z Prenášanych čísel Je používané v)ilučne na vnútorné, 
testovacie alebo systémové účely alebo na prístup len k vlastných 
službám spoločnosti Slovak Telekom ( § 2 ods.1 Opatrenia). alebo 

ili) niektoré z Prenášaných čl sei nie je prenositerné pod ra Opatrenia ( § 
2 ods. 1 a § 5 Opatrenia). alebo 

iv) obsah Objednávky alebo prenesenie niektorého z Prenášaných 
čísel uvedených v Objednávke je v rozpore s ustanoveniami 
všeobecne záväzných právnych predpisov alebo s ustanovemami 
Opatrenia alebo týchto Osobitnych podmienok upravuJÚcich 
podmienky prenesenia čísel. ktoré sa prenášajú ako Jeden celok 
(napr. § 2 ods. 4 Opatrenia). alebo 

v) pre niektoré z Prenášanych čísel sa už začal proces prenesenia na 
základe skoršej Objednávky doručenej spoločnosti Slovak Telekom 
Prijimajúcim podnikom ( § 2 ods. 5 Opatrenia). 

Účastník je oprávneny do troch (3) pracovných dni od podania ObJednávky 
zrušiť prenesenie Prenášaného čista u spoločnosti Slovak Telekom alebo 
u Prijimajúceho podniku a to doručenlm plsomného prejavu vôle zrušiť 

preneseme Prenášaných čísel podra Objednávky spoločnosti Slovak Telekom 
alebo Prijimajúcemu podniku alebo iným spósobom podra podmienok určených 
tým podnikom. u ktorého žiadater prenesenie Prenášaných člsel zrušuje. Na 
úkon Účastnlka smerujúci k zrušeniu prenesenia niektorého z Prenášaných 
čísel urobený neskôr ako v lehote do troch (3) pracovných dni od podan1a 
Objednávky spoločnosť Slovak Telekom nebude prihliadať. V prípade, ak 
Účastnlk v uvedenej lehote prenesenie Prenášaných čisel zruši, spoločnosť 
Slovak Telekom proces prenesenia Prenášanych čísel zastavi. v opačnom 
pripade bude proces prenesen ~a Prenášaných čísel pokračovať. 

Spoločnosť Slovak Telekom za predpokladu poskytnu\18 náležrteJ súčinnosb 
zo strany Prijimajúceho podniku zrealizuje techmcké prenesenie Prenásaného 
čísla od spoločnosti Slovak Telekom v deň a v časovom rámci určeným 
v súčinnosti s Prijlmajúcim podnikom. najneskôr do piatich (5) pracovných 
dni odo dňa prijatia žiadosti. ak nie je s Účastníkom dohodnuté Inak. 
Deň a časov)i rámec technického prenesenia Prenášaných čísel je povinny 
Účastníkovi oznámiť Prijimajúci podnik. Technické preneseme Prenášaného 
čísla sa realizuje na základe vzájomnej komunikácie informačnych systémov 
spoločnosti Slovak Telekom a Prijlmajúceho podniko. 

Účastník v nadväznosti na ustanovenie čl . 5 bodu 5.1. písm. b) Všeobecných 
podmienok berie na vedomie a súhlasi s tým, že spoločnosť Slovak Telekom 
vykoná deaktiváciu SIM karty. ku ktorej je Prenášané číslo pndelené, a 
prestane Účastníkovi posky1ovaf vo vzťahu k Prenášanému číslu Služby 
prostredníctvom tejto SIM karty v deň technického prenesenia čista podra bodu 
3.5. týchto Osobitných podmienok. 

A. V prípade. ak by mal z.änik Dotknutej zmluvy nastať na základe ineJ 
skutočnosti ako návrhu Účastníka podaného podra bodu 3.2 týchto Osobitných 
podmienok (napr. na základe v)ipovede, odstúpenia ), na takúto skutočnosť sa 
nebude prihliadať a bude sa naňu hradiel' akoby nenastala, ak táto skutočnosť 
alebo jej účinky by Inak nastali až po tom, čo spoločnosť Slovak Telekom 
ako Odovzdávajúci podnik potvrdila Objednávku Prijima,úcemu podniku. 
Uskutočnenie !neho (platného) úkonu smerujúceho k zániku Dotknutej zmluvy 
ako je podanie Objednávky podra bodu 3.2. týchto Osobitných podmienok 
vykonaného pred podaním Objednávky alebo po podani Objednávky. ktorého 
účinky nastanú kedykorvek do času posúdenia Objednávky spoločnost'ou 
Slovak Telekom ako Odovzdávajúcim podnikom je dôvodom na postup podra 
bodu 3.3. týchto Osobitných podmienok. 

• • • • • • • • 
3.8 Účastn ík berie na vedomie a súhlasi s tým. že s účinnosťou odo dňa doručenia 

Objednávky spoločnosti Slovak Telekom do dňa technického prenesenia 
~renášaného čísl'! , resp. do dňa doručenia odmietnutia Objednávky 
Učastnlkov1 nie je Učastnik oprávnený realizovať niektoré z práv uvedených 
v bode 5.1. Všeobecných podmienok. ktorých obsah je v rozpore s obsahom 
Objednávky, najmä 

a) me je oprávnený požiadať o zmenu svojho telefónneho čista podra bodu 
5.1. pi sm. e) Všeobecnych podmienok. 

b) nie je oprávnený požiadať o dočasné prerušeme posky1ovama Služ1eb 
podra bodu 5.1. písm. f) Všeobecných podmienok. 

3.9 Na základe ustanovenia § 2 ods. 4 Opatrenia sa skupinové účastn ícke čísla 
a viaceré telefónne čísla pridelené spoločnosťou Slovak Telekom Účastnikov! 
vo vzťahu k jednej SIM karte prenášajú v)ilučne ako Jeden celok. Spoločnosť 
Slovak Telekom ako Odovzdávajúci podnik si preto na základe ustanovema 
§ 20 ods. 4 Opatrenia vyhradzuje právo odm1etnuf prenesenie všetkých 
Prenášaných čísel uvedených v Objednávke z dôvodu rozporu s Opatrením v 
prípade. ak predmetom Objednávky je žiadosť o preneseme 

a) Jedného alebo VIacerých Prenášaných čísel, ktore sú súčasťou skup1ny 
skupinov)ich účastnlckych čisel pridelených spoločnosťou Slovak 
Telekom Účastníkovi, pričom Účastník v Objednávke nepožiadal o 
prenesenie všetkých čísel patnacich v čase doručenia ObJednávky 
spoločnosb Slovak Telekom do prislušneJ skupiny skup1nov)ich 
účastníckych čísel , alebo 

b) jedného alebo viacerých Prenášaných čísel, ktoré sú Účastníkovi 
spoločn~sťou Slovak Telekom pridelené vo vzťahu k jednej SIM karte, 
pričom Učastn lk v Objednávke nepožiadal o prenesenie všetkých čísel 

pridelených mu vo vzťahu k takejto SIM karte. 
Skupinové účastnícke čísla sú na účely Prenositernosti mobilného čisla a 
týchto Osobitných podmienok množiny dvoch alebo viacerých telefónnych čísel 
pndelených spoločnosťou Slovak Telekom ÚčastnikOV!, ktoré sú využívané na 
viacerých SIM kartách, ktorých prenesenie je predmetom Jednej a tej istej 
spoločnej Objednávky, ako aj množiny dvoch alebo viacerých telefónnych 
čísel pridelených spoločnosťou Slovak Telekom Účastn íkovi nachádzaJúce sa 
v osobitnom techmckom rež1me, napriklad čísla pridelené v rámci poskytovanoa 
Služby Partner a Služby Mobilná virtuálna privátna sieť. Podmienkou 
prenesenia skupinov)ich účastníckych čísel alebo člsel pridelených vo vzťahu 
k jednej SIM karte je v)islovné uvedenie v~tkých čisel nachádzajúcich sa v 
takomto osobitnom technickom režime, resp. pridelených k jedneJ SIM karte, v 
príslušnej Objednávke. Pre prenesenie každého zo skupinov)ich účastn lckych 

čl sei a každého z Prenášaných čísel pridelených spoločnosťou Slovak Telekom 
vo vzťahu k jednej SIM karte platia rovnako ustanovenia bodu 3.2. týchto 
Osob~ných podmienok. 

3. 1 O Účastn ík bene na vedomie a súhlasí s tým, že s účinnosťou odo dňa doručen ia 
Objednávky spoločnosti Slovak Telekom do dňa technického prenesenia 
Prenášaného čísla, resp. do dňa posúdenia Objednávky spoločnosť Slovak 
Telekom nebude realizovať niektoré z práv a povmnosti uvedených vo 
Všeobecných podmienkach, najmä neuskutočni prevod zmluvných práv a 
povinností zo Zmluvy na trebu osobu podra bodu 4.2. písm. e) Všeobecných 
podmienok. 

čl.4 

Ceny a platobné podmienky 

4.1 Účastník JB pov1nný za preneseme čísla od spoločnosti Slovak Telekom 
zaplatiť cenu podra platného Cennlka programov a služieb spoločnosti Slovak 
Telekom, ak nie je dohodnuté inak. Účastník berie na vedomie, že v prípade 
Objednávky na prenesenie viacerých Prenášaných čisel je Účastník pov1nný 
cenu za prenesenie člsla uhradiť za každé Jedno Prenášané člslo obsiahnuté 
v Objednávke. V pripade predplatených Služieb (napr. Easy, Fix) cenu za 
prenesenie čista stiahne spoločnost' Slovak Telekom Účastnlkovi z kreditu 
na SIM karte, prostredníctvom ktorej Účastník využiva Prenášané čisto, a 
to pn potvrdení Objednávky, alebo túto cenu vyúčtuJe následne. Účastn ík 
využívaJÚCi predplatené Služby spoločnosti Slovak Telekom pritom berie na 
vedomie, že vzhradom na charakter predplatených Služieb a účtovanie cien 
a poplatkov J8 povinný mať dostatočný kredrtu na SIM karte k Prenášanému 
čislu aspoň vo v)iške ceny za prenesenie Prenášaného čísla podra platného 
Cennlka programov a služieb spoločnosti Slovak Telekom a to nepretržite 
po podani Žiadosb až do jej posúdenia a vyhodnotema Odovzdávajúcim 
podn1kom; v prípade nedostatočného kreditu Je spoločnosť Slovak Telekom ako 
Odovzdávajúci podmk oprávnená Objednávku nezreallzovaf a nepotvrd iť. 
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čl. 5 
Spoločné a záverečné ustanovania 

5.1 Tieto Osobitné podmienky tvoria prílohu a súčasf Všeobecných podm~enok 
a spolu so Všeobecnými podmienkami a Cenníkom programov a služieb 
spoločnosti Slovak Telekom (ďalej len ,Cenník") sú neoddeliternou súčasťou 
Zmluvy o pripojeni uzavretej medzi spoločnosťou Slovak Telekom a 
Účastníkom. Pojmy používané v týchto Osobitných podmienkach, ktoré tu nie 
sú osobitne definované. majú rovnaký význam ako rovnaké pojmy definované 
v podra Zmluvy príslušných Všeobecných podmienkach. 

5.2 Povinnosť spoločnosti Slovak Telekom realizovať Prenositernosť mobilného 
čísla sa nevzťahuje na člsla a číselné množiny, pri ktorých proces prenesenia 
čísla nie je možné realizovať z dôvodov osobitných špecifik týchto člsel alebo 
číselných množín. 

5.3 Ak je v zmysle týchto Osobitných podmienok alebo pokynov spoločnosti Slovak 
Telekom Účastník oprávnený uskutočniť prejav vôle voči spoločnosti Slovak 
Telekom inak ako len písomne, najmä využ~ím prostriedkov elektronickej 
komunikácie (zaslaním SMS správy, volaním a pod), takýto prejav vôle bude 
spoločnosť Slovak Telekom akceptovať len za splnenia podmienok určených 
spoločnosťou Slovak Telekom {napr. uvedenie ID kódu Žiadosti, alebo iného 
dohodnutého identifikátora pre účely overenia totožnosti Účastníka a pod). 
Účastník berie na vedomie a súhlasi, že spoločnosť Slovak Telekom je 
oprávnená pri akomkoľVek právnom úkone Účastníka uskutočnenom po podani 
Žiadosti/Objednávky v súvislosti s touto ŽiadosťoU/Objednávkou požadovať 
pre účely Identifikácie a overenia totožnosti Účastníka uvedenie identifikačného 
kódu prideleného k Žiadosti/Objednávky, a tento identifikačný kód Žiadosti/ 
Objednávky považovať za jedinečný identifikačný údaj, ktorý jednoznačne 
Identifikuje Účastníka. 

5.4 AkékoľVek práva a povinnosti spoločnosti Slovak Telekom a Účastníka 
výslovne neupravené v týchto Osobitných podmienkach sa primerane spravujú 
pod ra Zmluvy príslušnými Všeobecnými podmienkami. 

5.5 Tieto Osobitné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 22.decembra 2010. 

5.6 Účinnosťou týchto Osobitných podmienok sa rušia doteraz platné Osobitné 
podmienky pre službu prenosnernosti čísla spoločnosti Slovak Telekom 
vzťahujúce sa na prenositernosf čisla v mobilnej sieti . {ďalej len ,doterajšie 
podmienky"). Konania o prenesenie Prenášaných člsel začaté podľa 
doterajších podmienok sa dokončia podra týchto Osobitných podmienok. 

Slovak Telekom. a.s. 

. . . . . . ~ . . 

C 2012 Tower 



. . . . . . ~ . . 
Preberaci protokol: 6190VA00613/12 
DODA V A TEĽ: 

Ing. Juraj Mikler - BYRON 

Nám. A. Hlinku 30 

953 01 ZLATÉ MORAVCE 

IČO: 33401799 

ldentifik. č. pre DPH: SK1 020413680 

Vybavuje: Paulikova Jana 

Zmluva/Obj.: 

Por. l Kód tovaru l Názov 

ODBERATEĽ: 

Mestský úrad Zlaté Moravce 

1.mája 2 

95301 Zlaté Moravce 

IČO: 00308676 

ldentifik. č. pre DPH: 

Dátum vystavenia: 11 .04.2012 

1 SIM.PO.E64.2 2FF/3FF AKTIVACIA POSTPAID 64K, MMB 1 48000423339 

2 MTE.NK.500 NOKIA 500 

BYRON 
T-T \'ih ll 

1\; 

!J ' 
l( L 

l~ 

/]~ 
Pauli~ova Jana 

Odovzdal 

1 359744049717036 

Prijal 

Odberatel' svojím podpisom potvrdzuje, že mu bol výrobok predvedený. 

Spracované programom FlexG3, (c) Flex-IS, spol. s r.o., www.flexis.sk Strana 1 z 1 



Ing. Juraj Mikler - BYRON 
Tekovská 16 
953 01 Zlaté Moravce 
Prevadzka : T - Centrum 

Nám. A. Hlinku 30 
953 01 Zlaté Moravce 

IC DPH: SK102041 3680 ICO: 33401799 
----------------------------------------
3FF AKTIVACIA POSTPAID 64K. 

8. 340 1. 000 ks 
NOKIA 500 
Doklad : 6190VA00613/12 
CELKOM 

NEW 
8.34@ D 
0.8~ D 

lf 
11 .00 € 

======================================== 
Hotovosť 11.00 € 
CELKOM 11 .00 € 
KURZ EUR=30. 1260 Sk CELKOM 331.39 Sk 
======================================== 

20% ZAKLDM 
CELK ZAKLDAr:l 

9. 17 DAŇ 
9. 17 DAŇ 

1. B3D 
1. 83 

======================================== 
DKP :6291020413680005 SN: TPG1100448 
11/04/2012 13.45 c. ú/Z:00012/00509 I'F' 

"c:v ~ ,c "uvu1ul..• ~vvn•11y tJU VIJidVt:::: vy1uuul\. f)tevnat. 

A853198 

3 

Batéria: r/ 
Typ: 

l Výrobné číslo: 

Nabíjačka: ti 
Typ: 
Výrobné číslo: 

' . . /1. tJ7' :Lfll.t/ Datum predaJa ............................................................ . 

esiacov na mob1lny telefonny pnstroj. 24 mes1acov na pnslušensrvo (vratane baténe). 
ruku na serv1sné práce Záruka sa vzťahure na akosi, kompletnost a funkčnos! vyrobku. Zaruč na doba 
doba sa predlžuJe o dobu. l<tora plyn1e odo d1'1a uplatnema pra~a zo zodpovednosti za vady až do dna. 

2. Obsah záruky: Počas plynutia zaručner doby zabezpeči predarca prostredn1crvom autorizovanych servisnych s1red1sk bezplatne odstnineme vád vzn1knutvch 
preukázaterne ~ dôsledku vady matemllu. vady sučiastok. vady konstrukc1e alebo vadneho zhotovenia vyrobku. V pnpade z1sten1a neodstranlterner vady. ktora 
bran1 nadnemu už1van1u vyrobku ako V'irobku bez vady, ma kupujuci za splnenia podmienok uvedenych v Reklamačnom ponad ku narok na V'imenu vyrobku 
alebo ma právo od kupner zmluvy odstupu·. 

3. Podmienky záruky: Ak sa v záručnej dobe vvsky1ne vada V'irobku. ktorá nevznikla tavmenm1 kupu,uceho, bude vyrobok bezplatne opraveny za predpo~<.ladu. že: 
• "upuruct odovzda pn reklamac1i platny ongtnal zaručného dokladu. nadne vyplneny a potvrdeny pečiatkou predaJCU. 
• vyrobok nebol poškodený mechan1cky alebo tekutinou, 
• pn obsluhe boli dodržane predp1sy a postupy pod ra navodu na obsluhu, 
• na vyrobku neboli urobene žiadne upravy, opravy alebo neopravnene man1pu1ac e, 
• vyrobok nebol skladovaný a pou.?:~vaný m1mo teplotných podm1enok predptsanych v návode na obsluhu, 
• wrobok nenes1e stopy po skladovani alebo použ1vamvo vlhkom, prašnom, chem1cky Cl mak agresívnom prostredi, 
• v)lrobok bol odborne nainštalovaný autorizovanym 1nštalačnym strediskom a kupUJUCI predloži platny lnštalačny protokol 

4. Rozsah zaruky: Záruka sa nevztahuJe na poruchy vzn1knuté následkom. 
• prudkého narazu spôsobeného padom, hava nou voz1dla. v ktorom bol vyrobok namstalovany a pod., 
• i'Velne1 pohromy 
• vystaven1a vyrobku nepnmerane nepnazn1vym podmienkam alebo nepnazn1verľ'u vplyvu poéas1a, ako 1e napr. nadmerné sinec ne žiaren1e. dažd, sneh. 

kondenzat zapnčmeny prechodom z mrazu do tepla. vodna para a pod , 
• pnrodzenym opotrebovaním v dô:;h oku použivan1a V'irobku vratane ubytku plne straty kapactty baténe 

5. Osobitný rozsah záruky pri batériách -dohoda o vlastnostiach, učele a akosti baténe mobilného telefónu: Vyrobnou vlastnost ou predávaneJ batérie Je 
sch 1pnost zachoval s1 rovnaku akosi a kr- v čase predaJa len po dobu š1eSt11:P me a1 ov c, jo dna začatia 1e1 už1van1a. pr~ čom po teJtO lehote su akékorvek pre1a"y 
vo vlastnostiach baténe v podobe ubytku 1e1 V'ikonnost1 už len preJavom 1e1 pnrodzeneho opotrebovania, éo n1e re považovane za vadu batene Na tento učel 
sa považuJe datum predaja mobil neho telefonu za zaétatok užívania baténe a za zač1atok už1van1a mobilného telefonu. ku ktoremu bola táto batéria dodanci 
KupuJUCI prejavom záujmu o ku pu tohto mob1lného telefónu spolu s baténou zaroveň preJavuJe vóru smeru1ucu k začat1u už1van1a batene ~polu s mob1lnym 
telefónom v den 1ch predaja. Základnou podmtenkou zachovania Sl nadnych fun~ čnych vlastnosti predávaneJ ba tene počas lehoty š1esllch mesiacov odo 
dňa začatia jeJ uživan1a 1e už1vante teJtO batérie vylučne s mob1lným telelonom. s ktorym 1e dodaná bateria predavana. Nedodržanie teJtO podmienky zaklada 
prava predávaruceho neuznal reklamáCIU dodavane1 baténe ako dôsledok nedodržania zaruénych podmienok predavanet baténe Prejav záujmu kupuJuceho 
o dodavanu batenu s vlastnostaml uvedenym1 v navode sa v zmysle ust.§ 496 ods 1 ObčiaPskeho zákonníka považuJe za dohodu o vlastnostiach. učele a akost1 
pr•,davane batene 

6. Nezaručna oprava: Ak pn oprave mob1lného telefónneho pnstro1a· alebo pnslušenstva bude ZIStena vada, na ktoru sa nevztahu1e zaruka. kupujuc1 bude 
upozorneny na to. ie ide o nezaručnu opravu, a bude vyzvaný na udelen1e suhlasu alebo nesuhlasu s 1e1 uskutočnen 1m. Po udelem su hlasu s vykona rum 
nezaručnej opravy kupuJúCim cenu za opravu a na hradu nákladov spotenych s opravou hrad1 kupuJUCI v pinet vyške . 

• • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ .. 




