
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 
uzavreté podľa zákona e. 35112011 Z.z. o elektronickych komurukédäch v zneni neskorllch predprsov 
(ďa loj Ion "Zmmuva•) modli 

PODNIK 
ObchodMI meno Slovak Ttlekom, a.s. 
S5d1o l adresa KanuUitova 10. e25 1 S Br.tls&liva 
Zapisan· Ol>chodný 111gls'-r Okres!Mho súdu Bnttlslava l, oddiel Sa, vlolka t islo 20t1/B 
ICO 317U'"9 OIC 2020273US 
z..túpený Jana PauUkova, obc.hodny reprezentant KOdptecfa)al: 

(dalej Ion "POdnlk1 a 

ÚČASTNiK PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ -
Obc:hodn6 meno l nhov Mesto l.ll.t' Moravce 
Sldlo l mltllo pOdnlkanlo 1. mtil 2, 153 01 ZIM* Mor11vce 
Roglsllor, eislo ziplsu pOdnilullel a 
ICO 0030it71 OIC 2021051717 
Zutupeny Peter lng.l.odMr, CSc. 

(dalej Ion -ueaslnlk1 

ADRESA ZASIELANIA PiSOMNÝCH USTfN 
Ob<:hodn6 meno Utbo nhov Mesto ZJalj Moravce 
Ulca, S<lp. tislo 1 . m~ 2 

SPÓSOB FAKTURÁCIE: 
Posky\OV'Inie elektronickej formy faklury (dalej len· 
ZasielaiiM na emailow adresu 

t 1UUOI7 
11. aprilii 2012 

GSM I UMTS 

AKTIVOVANÉ SLUŽBY 
1 Roaming ,! MMS 

• 

01.lM,BYRON.PAU 

,l CUP 
,! CUR Stutba:: Euro Ro.ming 

.1 Juyk úttu 
1 Notft. SMS o vystaveni taktťtty 

1 Povolenfe mtdz.ln.t.rodnj'ch hovorov 
Jazyk; SJ 

, tiadam o ZVEREJNENIE lldajov v zozname utaslnlkov a Informačno) stu.lbo2l 
1 Žiadam o NEZVEREJNENIE údajov v zozname &itutnrkov alnfonnačnei 5Ju1be2) 

Pozn.: 
2) lnform, c:ia o motnoatl z:varejňovanla C.d.I,Jov v z:ozname útastnlkov a informatnej slui:IH!: 

• • • • • • • 
ST - C 1 atr. 

Evu:lenčné člslo zmluvy ..................................... ........ . 

l~.;poeOPH SIU020273U3 
KOVA.JANA Kad Uativa· C0020 

l K; p<eOPH o 

PS 153 01 

Ano 

IM2102410004232103 
Od: 8. dfta mesiaca vritane Oo: 7. d MI maslan; vrtta ne 

RELAX 100 

,l Notlf. SMS o uhrado folrtúry 
,1 Kontrola dit v EU 

Umlt: 50 
Notlfikicla: I O% 

Ut.astnlk verejneJ telefónneJ stu:tby mi prjvo uplsaf sa do verejn6ho talofónneho zoznamu 1 na spó$tupnenio $wjk:h Uda)ov po.$kytovatorom lt'lfonnatných slu!teb o teklfónnych čistach aklbo telefOnnyth zom.mov, a to v roz:sahu 
teief6nne tis1o pridelen' ÚčastnikoV! na dk!ade ZtnkiYy a Uda1e o útastn(kooA Y roz.s.ahu. O meno, pMizvisko a adresa ttva,.ho pobytu v pripade fyzickej osoby. nepodnikatera, l() obchodnt meno a rrVesto podnJkanla tvzJCtej osoby 
• podnikatafa, Ili) obchodn6 meno alebo nbov a sld$o v pripade privnickeJ osoby. V prfpade osobknej dohody s Podnikom mMu byt' zverejneM aj <tawe úd IJe urtertt útastnikorn, ak. sCI ndevantni na Cteety telefónneho zoznamu. 
V prip,lde tlaôostl o zverej:nen~ údejov z6rovel\ út.astnilc berie na \oll8:domle a Sl.)hla.sl s podmienite ml tvereJne.nil u~enjm• v prisJulnej taSti V!eob&cných podmienok. uprawJúcef poclmienky zverejl\ovanll údajov llWtnlkov v 
tetef6nnom zozname a informatnýel't shdMd\. 

MOBILNÝ TELEFÓN 
l Typ mobin6h0 telefónu l HTC ElQIIORr l vYrobn6 tislo OMEQ l 357153041521f02 

VYHLÁSENIE útAsTNIKA ALEBO JEHO zASTUPCU: VyhlasUjem, ie som sa zoznámil so Vieobecn}'ITII podmrenkarru pre poskytovame vereJných sluileb prostredníctvom mobtlnej siete Podnrku (daleJ aj Jen 
"Vieobecné podmienky"), s osobitnými podmienkami slutieb, ak rch Podrok vydal pre slu;!by, ktorá po;!aduJem akOvovar (ďaleJ len .osobl1n6 podmienky") a Cemlkonn , ktcri sa ako neoddeUtefné s.:Usti tejiO 
Zmluvy zavizlJfem dodržiavať. Svofun podpisom potvr~m (~ pn!YZBbe Vieobecných podmrenolc, osobdných podmienok, Cemíke a vyUie ipecifikovanej SIM karty fd) že sl závlzne oOJadnévam v tejto Zmluve 
!pealikované slulby Podniku (dalej aj Ian .Slulby"), (Hl) te sa uvAzujem nadne a včas plni( vletky povmnosti vyplývajúce z te1to Zmluvy, dodatl<ov k Zmluve, Vteobecných podmienok a osobitných podmienok, najmä 
riadne a väls plab( cenu u akOY8ciu a posl<ytovanle Slutieb, (lv) ak som ako Účastník pret•el z ulívanra slu;!by Easy na uliv"""' poslpaKio.ych slubeb Podnku s ponechaním 51 SIM kar1y a tefefónnello tisla. 
disponujem SIM kanou s pndeleným telefónnym tJslom tak ako Je bllHie ipetlfikovW v tabUlke podla 18j10 Zmluvy, ktcri ml bola odovzdaná Podnikom v ramd poskytovania slutby Easy. 
SÝilla sim s poskytovaním EJekltonlckaj formy faktúry (dalej len EF) podra Vieobecných podmienok a Cemllul a <Moveň a súhlasím s poskyt<wanlm EF prostrednldvom internetu sprtstupnenlm na Internetovej stránke 
Podniku, beriom na vedomie, ie na mofu tlados( Podnik z"""eň zasiela EF na mnou určenú &-nlaílov\i adresu, a te v prtpede poskytovania EF mi n-zo strany Pod,.ku zasielaná plsomne vyhotovená faktúra 

MIESTO POSKYTOVANIA SUJ11EB A CENA: Miestom poskytovania Slutieb Je územre Slovenskej republiky podla &peclfik8cle obslaltnulej vo Vteobecnych podmienkach. Cena za poskyt<wané Služby JO stanovené 
Cemíkom. Zmluva nadobuda platnost • úännosr dňom podpisu oboma zmluvnýmr stranami. Zmluva sa uzatvára na dobu neuráaú. Zmluvu je moiné menlr nleldorým zo sp6sobov uvedených v teJIO Zrnuve 
Vieobecných podmlenl<ach alebo Cennlku. 

Zmluvné strany sa zárovto'l dohodli , te ku dnu uzavreoa tti!IO Zmluvy sa v plnom rozsahu ruli platnost a úännosr Zmluvy o pollkytovani sluileb. Slulba lntemet Nonstop uzavret"! vo \IZI'ahu k vyU ie ipeoflkovanej 
SIM karte medzi zmlwnýml stranami dl\a .... .. ........ .. ............ . 

Ale Účastnlk p<ad uzavretim tejto Zmluvy vyutlval Slulby Podniku prosb"odnictvom vyUre tpecofikovanej SIM karty na záldade pôvodn8J zmluvy o poskytovani vert~~ný<:n sluileb. zmluvné s1rany sa aymto zároveň 
- · ie pOYOdna zmluva o poskyaovanl verejných slutieb (v znenl všelkých Jel dodatkov, zmran a doplneni uzatvorených b u1 v písorn""' forme alebo mak) sa v celom rozsahu nahrádza touto Zmluvou. Z.érukom 
pôvodnej zmluvy o poskyt<wenl verejných slutleb vhk nezanrkajú näroky zmluvných siJ'án u1 vznrl<nuté z pôvodnej zmluvy o posky1ovenl verejných slubeb, ktcri zostávajú zachovane aj po JeJ záruku (najmä p<livo 
Podniku na Uhradu Sll.lfleb poskytnulých Úälslnlkovi na zaklada pôvodnej zmluvy o pollkytovanl verejných sluileb, ako oj p<4vo Úälstnlka refdamovar správnosf úhrady alebo kvalitU posky1ovaných Slutleb na 
základe pôvodnej zmluvy o poskytovani verejných služieb za podmienok uvedených v Zákone a Vieobecných podmrenkach). 

V prtpade, ak Účaslník pred uzavredm b!JII> Zmluvy vyutlval Slutby Podnrku prostradnlctvom vyt!Jelpeafikovanej SIM l<erty na základe pôvodnej zmluvy o poskytovani wrejných sluileb, ktcri v zmysle prtslu!nych 
pravnych pradJl'SOY zar>kla ako záiiÍsla zmluva alebo zarokla na základe rných praYnych skutočnosti (vnllane skutočnosti uvedených v tt~~to Zmluve), Účastnil< berle na vedomie a súhlasi s lým, ie Podnik mMe po 
uzavred tejto Zmluvy odovzdať ÚčaslnlkoiiÍ do ullvanla rovnakú SIM kartu vyUie lpeaflkovanú SI'Oiu s rovnal<ým pndeleným talalómym člslom, k1orá Úälstnlk užlval na zaldade pôvodnej zmluvy o poskytovanr 
ve<ejných slutleb. 

VYHLÁSENIE zASTUPCU ÚČIISTNIKA (ak jo ú eastnlk :ushlpený): Vyhlasujem, ie som oprávnený konat v mene a na úeet Úälstnllul na zaklada plsomného Sj)tnomocnenla s Uradne overeným podpisom 
Účaslnl~~ alebo na základe rozhodnutia !lätneho organu. 

l· l r.ncl ~ 'é. S TO 

V Zlatý~0(11VCI8ch, dlia 1\~2012 
v e 

,c ' l , , . "l> r 

Slovak Telekom, a.s. 

v zastúpeni 
Jana Paullkova , obchodný reprezenaanl 

Slovak Telekom dOvemé 

3 
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Mesto Zlaté Moravce 

v zastúpeni 
Peter Ing. Lednár, CSc. 

C 2012Tower 



Dodatok 
k Zmluve o poskytovani vereJných služieb , • • • • • • • • uzavretý podľa zákona č. 35112011 Z.Z. o etektroruckých komurokáctách v zneni neskor!lch predpisov 
l č. 911368087, SIM kana č. 8942102480004232803 
(cfal<oj l<on "Dod.atok") 

ST -C 1 str. 

PODNIK 
Obchodn6 meno S6ovak T• .. kom. a.s. 
SSdkt / ldrua K~~dtltova 10, 826 U Bratfstava 
Zapluny Obc hodnY register Otc:resn•ho súdu Bmislava l. oddiel Sa, vtozn Cllk> 2011/B 

'ICO 36713469 OIC 2020273193 IC pre DPH SK20202731U 
z..tupený JIM PauUkova, Obchodný NPf'Unblnt Kód p<Oda)cu 01ZM.BYRONPAUUKOVA.JANA Kód UIICIYO C003o 

(dolej len "Podnik") a 

ÚČASTNIK- PRÁVNICKÁ OSOBA l FVZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ 
Obctlodn' meno l nazov Mesto Zlilt6 MOt'IVU 
Sidto 1 mies1o podnlkan..a t. mijo 2.153 01 Zlot6 MOiliYCO 
Re.gl.ster. tlsiO zapdu podJhklltela 
IO 0030ll71 Dl 2021051717 IC pre DPH o 
Zastupený Peter Ing. Lednlr, C.Sc. 

(dolej len 'Utastnlk") 

TABUĽKA Č 1 
Ptogram stutieb' RELAX 100 Aktivačn popla!Ok 10,01 ( 
Typ MT/OÁtO~ zariadenie HTC Exploror Výrobn6 č slo (IMEIIEUI) 357953041521102 
Maximitna kupna cena za MT/Oitové zanaderue 1,00C 
Doba 'f'l,uanosti· 2Amul.lcov M.nltnilny program Slulieb RELAX &O 
zmluvn• pokuta 331,ME 

Podrnk a ÚQstnik uzatvéra1u 1en1o Dodatok. ktorým sa Zmluva o poskytovani verejných slubab uzatvorenú vo vzfahu k l č/SIM karte s elslom uvedenlm v zéhlavf tohto Dodatku meni a upravuJe v rozsahu 
8 spôsobom uvedeným v tomto Dodatku (d'ai8J len _.Zmluva"). Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré rue sú týmto Dodatkom dotknuté zoslllvajÚ v platnosu bez zmeny. 

1. Predmetom tohto Dodetl<u je 

a) ak1ivllcla prognamu Slu:tJeb uvedeneho v ubul'l<e t. 1 tohto Dodatku. a to vo vzfahu k SIM karte uvedeneJ v záhlavf tohto Dodatku, resp. k 1nej SIM karte, ktoré Ju bude v budúcnos~ nalvadzovať 
(daleJ len "SIM karta") s tým, že ÚQstnlk JO pov.nný Z8plabť aktrvačný poplatok za alruváclu SIM kat1y uvedený v tabull<e č. 1 tohto Dodatku 

b) 

c) 

d) 

2. 

3. 

~. 

5. 

6. 

7. 

zoiVéZok ÚQstnlka riadne a včat platiť cenu za zriadenie 8 poskytovania Slutleb Podroku pocfa zvoleného progtamu Slu.tJeb a dodrtlavať SVOJe powv1osu v súlade so Zmluvou, týmto Dodatl<om 
V~eobecným1 podnuenkamí pre poskytovan•• vereJných stubeb prosttednletvom mob1ln8J Siete Podn~ku (dalej len .V&eobecné podm•enl<y'), Cennlkom pre poskytovame slutieb Podniku (dai8J len 
.Cennlk") a zéVéZok Účastnlka zaplaut' Podniku edmlnistraUvny poplatok v súlede s Cennlkom za vykonanie edmlniStratlvnych alebo lachnických zmlen v systémoch Podroku v sÚVIslosb s uzavratlm 
tohto Dodatl<u k Zmluve, a to vo vý!ke 3,98 € s DPH (dalej len .Admtrnstratlvny poplatok"). pnčom Adm1n1stratlvny poplatok bude Účastnikov. vyúčtovaný v PIV•J laktUre za Služby vystavenej Podn1kom 
a doručeneJ Účastnlkovf po podpise tohto Dodatku k Zmluve, ak sa Účastnlk s Podn1kom nedohodne 111ak. Účastnlk n1a je poVInný zaplabť Podniku Admlnlstrallvny poplatok. ak sa uzatvére Dodatok 
~) súčasne s aktiváciou nov8) SIM karty, kedy sa účtuje prislu!ný aktrvačný poplatok, (u) pri prechode zo služby Easy na niektorý z mesačných programov. kedy sa účtuJe poplatok za prechod v súlade 
s Cennlkom. Účastnlk podpisom tohto Dodatku vyhlasuje. že bol oboznémený Podnikom, te aktuélne 1niOITTlácie o platných cenéch za Služby Je momé zlskať v aktualnom Cennlku dostupnom na 
www. lelekom. sk alebo Inej Internetovej strénke Podniku, ktoré )u v budúcnosti nahradi a na predajných mlestadl Podniku. 

zévl!zok Podniku zabe~ť Účastnlkovf predaj zfavneného rnobdného telefónu. ktorý JO bhtlia $peetfikovaný v tabufl<a č. 1 (ef aleJ len "MT"). Účastnlk bene na vedomia, te MT JS v čase Jeho predaJa 
ÚčastnlkOVI zakódovaný len na použlbe so SIM kartou Podniku a že bude odkódovaný na zéldade plsomlleJ ž•adosb Účastnlka po uplynut! doby VIaZanos~ podla tohto Dodatku a po tllradenl poplatku 
pocra platného Cennlka Podniku. Účastnlk svojim podplsom Zárove~ potvrdzuJe prevzat1e vyU1e !peclfikovaného MT. 

zéväzok Podrnku poskytnút' ÚčastnikOV!, ktorý v súvfslosu s týmto Dodatkom mol aktivovaný program Služieb Relax 100 v spoJeni s prevzatlm zéväzku vfa2an0Sb v zmysle tabull<y č. 1 tohto Dodatku. 
vo vzt'ahu k SIM karte. z/avu vo vý$ke 50% z ceny mesačného pau!álneho poplatku programu Slubab akllvovaného týmto Dodatkom, a to počes doby od uz.avrebe tohto Dodatku do uplynu1ia doby 
VI8Zanotb dohodnutej týmto Dodatl<om. Nétok na poskytovanie zfavy z ceny mesačného pau!álneho poplatku podla predchádz.aJúoej vety zanikne, ak Účastnlk počes doby poskytovania zfavy po!lada 
Podnik o zmenu alebo prerulenle poskytovanra Slutieb alebo o deaktivaclu programu Slutleb akllvovaného lýmto Dodatkom, pnčom tento narok opatovne nevznikne ani v prlpede, ak Učastnlk 
opatovne potiada Podnik vo vzt'ahu k SIM karte o akUväau programu Slu.tleb akllvovaného týmto Dodatkom. Účasrnlk bene na vedomie a súhlasi s tým, že zl avu poskytnutú na základe tohto Dodu 
Dodatku nie ja motné počes jej poskytovania vo vzfahu k SIM karte kombinovať a súčasne vyutlvať s akoukol'vek inou zfavou alebo akciovou ponukou Podmku. ak z výslovných pokynov Podniku 
nevyplýva ni8ČO 1né. Za zúčtovaae obdobie IIVaJúoe ku dflu úOnnosu tohto Dodatku Podn1k poskytne prfslu!nú zfavu z alikvotnej časti mesačného pau!álneho poplatl<u úttovanej za obdobie od 
úännotb tohto Dodatku. V prfpade zilnlku naroku na poskytnUtie zfavy podla tohto pi smena Dodall<u, najneskôr vsak po uptynuU doby posky1ovan1a zfavy, bude Podnik poskytovar ÚčastnlkOVI program 
Slubeb aktivovaný týmto Dodatkom alebo Účastnlkom zvolený Iný program Slutleb za !tandardnú cenu podla Cennlka platného v čase poskytovan,. prfsluiného programu Slutieb. Doba poskytovania 
zfavy podla tohto pi smena Dodatku sa v prfpade preru!erua alebo obmedzenia poskytovarua Slubab Podniku poskytovaných ÚQsrnlkOVI vo vzfahu k SIM karte neprediZUJe a uplynie dllom, ktorý by 
bol posledným dflom doby poskytovaruazfavy v prtpade, ak by k predmetnému praru!entu alebo obmedzeniu poskytovania Slutieb nedo!lo. 

Účastnlk sa zavazuje, ta po dobu vtazonoatf uvedenu v labufl<e č. 1 tohto Dodatku (dalej len .doba V18Z81'10sb") nepožlada o vypojenle SIM kat1y z previldzky a te sa nedopustl takého konania a am 
neumotnl také konarue, na zéklade ktorého by Podniku vzn•ldo právo ZJ'U!1ť Zmluvu odstúpenlm od !leJ alebo právo vypovedať Zmluvu z d6vodov poru!ema poVInnosu zo strany Účastnlka; za t.adosf 
o vypoJenle SIM karty z previldzky sa pritom pova1uje najma výpoveď Zmluvy zo strany Účastnlka. !iadosť o Jej vypo1enle v prfpade straty alebo knldeže SIM kany, ako aj odstúpenie Účastnlka od 
Zmluvy z mého dôvodu, než Je poru!eme poVImostl na strane Podntku. Účastnlk zérove~ bene na vedomie a súhlasi s tým te (l) počes doby V18Z&nOSU nemMe po!ladat vo vzfahu k SIM karte 
uvedenej v zéhlavf tohto Dodatku o aktiváciu alebo o zmenu aktivovaného programu Slu!leb na program Slubab IT ann, Okrem prtpad\J. ak sa Jedn& o zmenu u! aktlvovaného programu Slubeb 1Tann a 
za splnenia podmienok stanovených Pod rokom (u) počes doby VIaza nosu nemôže pobadal' vo vzfahu k Sl M karte uvedeneJ v záhfavltohto Dodatku o aktiváciu alebo o zmenu aktJvovaného programu 
Slubeb na progtam Slubeb Podla seba, Okrem pripadu, sk sa jedné o zmenu ut akbvovaného programu Slubab Po<Sa seba a za splnenia podrruenok stanovenýc/l Podnlkom.Podrlk a Účastnlk sa 
dohodli. te z.a !Iadosť o vypojeme SIM karty z previldzky podla tohto bodu Dodatku sa považuJe 8J tiadosf Účastnlka o prenesenie teleiOnneho el sla uvedeného v zéhfavltohto Dodatku od spoločnosti 
Slovak Telekom, a. s. k inému podniku poskytujúcemu verejnú mobilnú telelómu slutbu v Slovenskej republike. S ohľadom na predmet plnenia uvedený v bode 1 tohto Dodatku. osobitne s ohľadom 
na lávazok Podniku zabezpečiť ÚčastnikoVI predaj zfavneného MT podla bodu 1 plsm. c) tohto Dodatku a Podl'llkom poskytnutú z/avu z kUpn8J ceny MT. sa Podnik a Účastnlk dohodli, že po dobu 
viazanosti uvedenú v labufl<e č. 1tohto Dodatku Účastnlk nepotiada o prenesen1e čl sta uvedeného v záhlavf tohto Dodatku od spoločnosti Slovak Telekom. a. s .. Účastnlk zérovell berie na vedomie a 
súhlasi s tým, te v pripade poru!enia dojednania uvedeného v predchlldzaJÚC8J vete JS v súlede s týmto bodom Dodatku povmný uhradiť Podn1ku zmluvnú pokutu uvedenú v labufl<e č. 1 tohto Dodatku. 

Účastnlk bene na vedomie. že Podnikom poskytnutá vý$ka zfavy z kúpneJ ceny MT JS odtl!nol v zéVIslosb Od zvoleného programu Slubeb. Účastnlk sa z.avl!zuJ&, te po dobu V18Zanosb uvedenú v tabull<e 
č. 1 tohto Dodatl<u nepožiada o aktiva ou alebo zmenu programu slutiab na program slu:tJab s nlUim mesačným poplatkom, ako má m•nlmélny program slutleb uvedený v tabulke č. 1 tohto Dodatku 

V pripade poru!en1a závazku Účastnlka uvedeného v bode 1 plsm. b) alebo v bode 2 alebo v bode 3tohto Dodetl<u, v dôsledku čoho dójde k následnému V)'p<lJ8fiiU SIM karty zo strany Podn1ku, JS 
Účastnlk poVImý u!Yadlť Podniku zmluvnú pokutu uvedenú v tabufl<e č.1 .V prfpade t.adosb Účastnlka o vypojenle SIM karty z pravadZJ<y v zmysle bodu 2 tohto Dodatku je zmluvné pokuta podla 
predc:holdzajúcej valy splatné okam1hom doručenia lladosti o vyP<l!enie SIM kat1y z prevédZJ<y Podniku. 

Tento Dodatok JS platný a ÚČinný dllom Jeho podpísan1a zmluvnými strartami. Tento Dodatok sa uzatvara na dobu urou:.. a to na dobu VIazanosti uvedenú v bode 2 tohto Dodatku. ktorá sa v 
prlpade preru!enia slabo obmedzenia poskytovania Slubab Podniku na zéi<Jade :!iadosti Účastnlka alebo na zaklada vyubtia práva Podniku preruä1f al abo obmedzlr ÚčastnlkOVI pos1<ytovan1e Slut•ab 
vyplývajúceho z prislu&ných právnych predpísov alebo V!eobecných podmienok, automaticky pradj:!i o obdobie zodpovedajúce skutočnému uvan1u preru!erna alebo obmedzenia poskytovania Slulleb 
PodnikU. V pripade ak po uplynuU doby VlazanostJ podla predchádz&IÚ08J vety tohto bodu Dodatku Účastnlk pokračuje vo vyutivani Slubeb. l.(. ak nedo$Jo k ukončeniU Zmluvy niektorým zo spôsobov 
ukončenia Zmluvy ku d~u uplynutia doby VIazanosti. Služby v rámci dohodnutého programu Slutiab alebo programu Služieb zmeneného v súlade s dojednanlm uvedeným v boda 3 tohto Dodatku 
ako aj VSetky Služby aktivované vo vzrahu k SIM karte popn Slutbéch v rámo dohodnutého programu Služieb budú ÚčastnlkOVI posky1ované na zéldade Zmluvy na dobU neurčitú za ätandardnýcll 
podmienok spoplalflovarua týchto Slutlab podla platného Cennlka ak nebolo zmluvnými stranalTll výslovne dohodnuté 1nak. 

Zmluvné strany sa ~.~e''fi?'Jpade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty Je Podnik oprolvnený ktorúkorvek z koneCných oen slutieb Podníku uprav1r lak, te k zéldadu dane (cene bez DPH) 
uplatni sadzbu dane z ~ana) hodtiO\Y atllMinu v čase vzriku dafloveJ povinnosu Podniku,_ 

Tento Dodatok tvori neOdc!el~ernú aúčasr Zmluvy; /. O 

V Zlatých Moravciach. dňa.11 . aprlla 20~ 

/!:v~ 
v~~~o .. 1_2 ____ _ 

Slovak Telekom as. 

vzastupenl 
Jana Pauhkova. obchodný reprezentant 

Slovak Telekom d6vemé 

111111~1111111111111~111111 11 111 ~111 
1047929280110 

Mesto ZJaté Moravce 

v zastúpení 
Peter Ing. Lednár, CSc. 

C2012 Tower 



Súhlas so spracúvaním údajov Účastníka na marketingové účely 
Žiadosť o začlenenie/vyčlenenie do/z databázy 
l č. 911368087. SIM karta č. 8942102480004232803 

PODNIK 
Ol>choclne meno Slovak Telekom, Ls. 
S clo l adresa KaracW eo va 1 o, 825 13 Bratislava 
z.plsanj Obchodný rejjlster Oktesntho sllelu 1111111Siava , ocldtel sa, vtotka tlllo 208118 
leo 35 763 4&9 ot~.; 2020273813 

l Zastúpený Jana PaUIIkova, obchodny repreunl&nl KOd predaJCU 
(d'ai8J Jen "PO<Inll(") a 

ÚČASTN(K - PRÁVNICKÁ OSOBA l F'fZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ 
' OOCilOQ'18 meno l na:z~ov Mesto Zlaté Moravce 
1 Sl dio m~esto podnikan a 1. maja 2, 953 01 Zlaté Moravce 
Reg! siM, CISIO zapi SU 
podnikaJera 
l (.;O 0030H76 OIC 2021058787 
Zastúpeny Peter Ing. Lednar, CSc. 

1 oalllm narodenia • l n Z.ena O Mu! l 
(d'alej Jen -ucastn1q 

UDELENIE SÚHLASU: 

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

l~.; pre DPH SK2020273813 
01.ZM.BYRON.PAUUKOVA.JANA 

l pre DPH o 

Ja úeastnlk, tým10 s~hlaalm aby spoločnost' Slovak Telekom, as.. Karadbčova 10 825 13 Brabslava (dalej len .spoločnost' Slovak Telekom") 
(1) ./ ANo o NIE poutfvala 1110J8 Udaje na mar1<almgov6 účely (napr. ne vypracovanie marl(ebngových ponúk spoločnosU Slovak Telekom alebo oných osOb). Tento si.Has sa vzlai>.JJ& ne údaje 

zl~ zo vtetkých zmluvných vzťahov medzi mnou a spoloenosrou Slovak Telekom v zmysle vieobecných podm!enOit vydaných spoločnosfou Slovak Telekom pre prlslu!nU/é slutbuly (~nok 
.Sprac:Uvanle na rnatl<abngové účely") tzn. aj na UdaJe ktoré o úeastnlkovl spo~oenosr Slovalc Telekom zlske zo zmlúv, kiO<é budU uzavret6 at v budUc:nosb. ako 8J zo zmlúv uzavretých v minulosti 
a Z8hMa idenlrllkatnt. kOillaktn8. pravédzkov6 a iné OOaje ktoré spoiOtnost' Slovak Telekom ziska v SÚVIsloso s poskylovanlm slubeb (napr. dobe trvania zmlúv druh programu slutleb akbvované 
slu!by. objem prevádzky mnou volané telefónne tisla), s výnomkou rnOJho rodn6ho čl sla čl sla 1denbftkačného dOidadu alebo iného dOkladu tototnosb, ttatnej prislo.dnosb a výike mqJCh ll8llvadených 
zivazkov Tento súhlas sa vzt'atuje aj ne údaJ o dátume !Mjho narodenia a na OOaj o mc,om pohlavl (muvtena) uvedené vyU!e v lablll<e Slovak Telekom m6te na zildade poskytnutého dátLmu 
nerodenoa Spt8CÚVat na matkebngové účely aj UdaJ o moíOm vaku. ZWovefl ..:tiaslm. aby ma spolob1osr Slovak Telekom kontak1ovala pre účely pnameho ma<l<ebf9J produktov a slubeb spoločnosb 
Slovak Telekom a oných osób NIJma prostrednlctvom vclania, automatických volac:lch syst6mov zasi81ana eleldrontck8J po!ty vnltane SMS a MMS. Súlias podla tohiO bodu trva do uplynuba 1 ro1ca 
po zinku vietkých zmluvných vztahov medzi mnou a spok>enosfou Slovak Telekom. 

<•> o ANo ./ NIE poskyla úd8Je o rme v rozsahu uvedenom v bode (1) spoločnosb Zoznam. s.r.o .. Zoznam Mobile. s.r.o .• PosAm. spot s r.o .. a dal!lm dcérskym spoločnostiam apoloenosb Slovak 
Telekom. Tieto osoby mMu poutfvar poskytnuté údaje ne marketingOvé účely uvedené v bode (i) (tzn. 8j na vypracovan~& marl(eungových penU< a kontaktovarwe votanlm alebo elektronickou po!tou) 
a to po dobu 1 roka po lom, čo 1m budU poskytnuté. Podmienky poskytnutia údajov sú uvedené 8j vo vMobea1ých podmienkach vydaných spoločnosrou Slovak Telekom pre prlsluWi/é slutbuly 
(~ Poskytovarue údajov) 

Spoločnosr Slovak Telekom m6te poutfvať 1110Je údaje na mlll1!.ebngové účely za podmienok uvedených vo vteobecných podmienkach vydených spoločnosrou Slovak Telekom pre prlslutnU/é slu1buly v 
prlslu!ných pnlvnych predpisoch a v súlade s mojlm1 súhlasmi, ak su podmienkou spracúvan1a Benem na vedom1e. že poskytnutie úd8jOV a súhlasov podla bodov (l) a/alebo (l) vy!!1a ne Ich sp!liCÚVane 
na rnatl<enngové utely je c:JobrOVO(né. T~&Jo súhlasy m6tem kedykoiVel< odvolar pr8Javom vóle doručeným apoiOtnosti Slovak Telekom. 
Benem na vedomie, te mOtam apoloenoar Slovak Telekom požJadal' o lnformaau, ako sa moje údaje pou!lva1u Detailné vymedzenie práv obsahuje §20 zákona o ochrane osobných údaJOV a su bliU1e 
&peofikované IJ vo vleobecných podrruenkach vydaných spoločnosfou Slovak Telekom pre prlslutn0/6 slutbuly(el6nok Poučenie o pnlvach dotknuteJ osoby). 

ODVOLANIE SÚHLASU/ODMIETNUTIE POUžiVANIA ÚDAJOV: 

1) Žl~d~m o vytlenenle z databtzy pra zasielanie reldamn)'ch lnform•cu cez ••): 
/SMS ./MMS l Hnili 
./ Telemarkebng (volan1a) ./ l.Jsty. letáky Z8Sielané po!Jou ./ Ponuky vo faklúre 

2) Žiadam •• ): 
./aby "" spoločnost Slovak Telekom neza5l8lala reklamné ponU<y a lnformaae tykajúee sa produktov a slutleb tretieh strán 

... , 
Mesto Zlaté Moravce 

vzastupenf 
Peter Ing. Lednár. CSc. 

•) na z.iklade posky1nutého úd&)U o dlltume natOd&nla m6te byt' sprecúvaný aJ vak útastnlka 
-) oznatenlm prlsluWho polleka úwtnlk vyjadruje. te sl netelé byt' kontaktovaný daným kanálom alebo s danými ponukami 
•••) doplnl se obchodná meno/nizov, meno a pnezvisko, fUnkcia, podpis a petaalka podplsujúeeho 

Slovak Telekom d6vem6 

1111~1~~ IIIIH /1111~1 ~~111111 
1047929280196 

./ Obslil10v6 SMS - Slutby mobilnej zábavy 

C2012Tower 



Žiadosť účastníka o zmenu Zmluvy o poskytovani verejných služieb -
zmena údajov účastníka, resp. adresáta 
k Zmluve o pnpojenl, l č. l EUI 911873585 
(chloj Ion "Zmluvo") medzi 

PODNIK 
Ollchodn6 mono Slovlik Tea.kom, ..... 
Sklo/ 00tua Ka ... ~ .... 10, •zs u-oa~rn 
lap~Dnj Obchodný _, Oltnaného swu Bmiolovo ~oddie k. vlotlto tl$1o 20t11B 
ICO l$7&J.at Dl<: 202027JUJ 
Zas!Upony Jana Pauhkova. otKhodný ,.PfUentant KoaptedaJCU 

(OIIOJIOO odnllr)l 

ÚČASTNIK- PRÁVNICKÁ OSOBA l FVZJCKÁ OSOBA PODNIKATEC 
ObdtodM meno 1 nazov M .. 1o U... Moravc-e 
S kilo l mMtsto pod:nikanll 1. m4jl Z, t53 01 Zlat' MOflvce 
Reg!otO<. tlalo úpjau podnlkltora 
ICC OOJOU76 Oo:; 202105t7t 7 

' USlllponý Plter Ing. lodnor, CSc. 
1101 len -ucaslnlo-J 

• • • • • • • • 
ST-C1 str. 

l o:; pro DPH SK202027JUJ 
01ZM~YRON~UUKOVA~NA 

te pro DPH o 

Jo. Utlllnfk tymiO !lidom v sullde. P<lslu!nymi. Vleobecnýn> podmlenl<anu pro poskytovoniO VO!Ojnyc/1 slu!leb PfOStMnk:lwm mobilnej siete Podn<ku (dolej len "Vteobocn• podiTIIelllcy"). o vykononiOI\IIlodujllacll lrnien 
ZMuvy o poskytovani ..,..)nych slu!lob (ďalej len "Zmluvo") 

Zmena Odajov tltaotnlka l Zmena bydllalta/sldla /miest. podnikania 
POvodiM Odaje: No".tld~e: 

Mesto Zlat• Moravce MMto Zlaté Moravce 
1. INI• 2 1 m6ja 2 
953 01 Zlat• Moravce 953 01 Zlaté Monrvce 

Utaslnlk zodpo_. za sprt..,.,sf uvedenyc/1 idenbflkltnych údajov. 
Utaslnlk tym10 poMdz.,.. .to""""""' obdlodného menatunonou prá'""') formy zosUvo~ YOtl Podnllw lldlo- vtotl<y ~ úvtlky zo.".,., o OJOStlljUCe ku d~u vykonon10 uneny Ttto blclosf po fO)II<OojUdl Podnikom 
""""twrtr nooddelite/nu sutuc zmuvy v znen! jej nesltodk:llznven o dodllkov. VSetky privo o po\llnnostl lclllli ""' w clolknut6 touto tiodostou o )ej okcepU-. Podnltom. osUvojll zac:hovoM v p6vodnom znonf. 

V Ziatýcl\ Moravt.cn, dft~~12 

Sf9\H!Ifi!'Jllakam, a.s. 
J 1)W$1J~I 

Jana Paultkdvá, obchodný reprezentant 

Slovak Telei<Om d6vetM 

lll~ll~ll llll ll~ lllllll 
104792929A107 

VZI~dN : 1 •:_ 2_0_1_2 __ _ 

~ 
Mesto Zlate Moravce 

v zastúpen/ 
Peter Ing. Lednér, CSc. 

C2012Tower 



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

ORDER ID M010046113TMSK 

ODOVZDÁVAJÚCI PODNIK· 
l OI>CI10CIM meno Orange Slovensko, a.s. 

Slcto l adresa Prlevoz:ski liA, 121 ot 8nlllslava 

• • • • • • 

Zaplsany v Obchodnom "'l!isb1 vedenom pn Oknlsnom aode Bratislava 1, oddiel Sa, vtotka tislo 114218 
1(;(. 35 597 270 Ol 2020216741 

(cfal., len "O<IOVZdiYafUO podflk' 

PRIJiMAJÚCI PODNIK· 
Dbc:hodo6 meno Slovak Telekom, a.s. 
Sl dio l adresa Ko111dtltova 10. 82513 Brat slova 

Zap sany Obchodný "'!!ister Okresn6ho súdu Bflltl!lava , oddie l Sa, vtotka_tlslo 2011/B 
l CC 35 763419 Dl 
Zastúpený Jana Pa ulf kova, obchodný reprezentant 

(ďalej len "spolotnosr Slovak Telekom"") 

ÚČASTNIK- PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ 
ooenoane meno l nazov Mesto ZU.t6 Mo111vee 

. Sldlo lllliUto podrukanoa 1. mája 2, t5S 01 Zlat6 Mo111vee 
Regoster CISIO Zapi SU 

podnikateli 
IGO 00:108676 Dl~,; 

Zastúpený Peter Ing. Lednir, CSc. 
(ďlllflen "tiada\81") 

Osoba 
Meno 

Ustupeatladatera je opnovnený konar na základe výpisu z obchodn6ho registri 
Ustupea 1lad1tera je opnovnený konar na základe plnomocenstva 
Splnomocnenie 

Súhlasy 1 plnomocenstvo: 

2020273193 
KO<l p<eda)<:u 

2021051717 

:JÁNO 
:JANO .., 

l pre DPH SK2020310578 

l pre DPH J SK202027S89S 
O .ZM.BYRON.PAULIKOVA.JANA 

lc; pre DPH 

O NIE 
O NIE 

o 

• • 
ST-C1 str. 

Žoadetar betle roa vedomoe. te spoločnos1' Slovak Telekom J<1 op<avnen6 IP(aCÚvat jeho osobné Udaje v rozsehu Udajov uvedených v tetlo Žladosb roa účely prenesenia katdého Pre<látaného člsla 
lpecofol<ovan6ho v tejto Žladosu V r.lmCI tohto sprac.úvana je spoloenosr Slovak Telekom oprávnená meciZJ Iným poutlvar ueto údaje za úeelom overenoa oplnerola podmoenok pre prenesanoe člsla 
!Jadatelom u Odovzdávajúceho podniku. Spoločnosr Slovak Telekom 1e taktie! opnovnen6 posky1núf ueto osobM úda)<! OdovzdávaJúeemu podfuku za úeelom prenesenia Prenáianých Cl sal Spoločnost' 
Slovak Telekom bude osobná údaje spraeúvar s poutotfm automaUzovaných. e.astoene automatizovaných alebo oných ako automatiZovaných prostnedkov spracúvania 
Žoadatef bene roa vedomoe, te po prenesen! Prenálaných čl sei k spolotnosu Slovak Telekom ako Pn(lma)úeemu podruku spoločnosr Slovak Telekom 

a) sprlstupnl ver.,nosU Informáciu o tom, te volanie na Prená!aná čl sla sú volanlm do mobllnej siete spoloenosU Slovak Telekom. 
b) posky1ne Iným podnikom poskytujúclm vereJnú telefónnu slutbu v Slovenskej republike a osobe zabezpečujúcej prevádzku eentraln8f národnej relerenčnej databizy prenálaných čl sal v Slovensk&) 

republoke. onformäelu o tom. te Prená!aná člsla boli prenesené do mobilnej soete spolotnosu Slovak Telekom. 
a to vtdy výlučne roa úeelldenttlikäele ver"lllnej mobilnej teletonnej siete spolotnosu Slovak Telekom eko eoefOYet Y8f'8J""' telelónneJ siete na určenie tanty a to aj v prlpede ak belo mobilné čl sla rue su 
zve,..,roana v telefonnom zozroame úeastnlkov spolotnosu Slovak Telekom pod'a ZM<ona a Viaobecných podmienok. a to počas celého trvania Zmluvy YO vzrahu ku katdému Preroesanámu čl stu medzi 
spoločnosrou Slovak Telekom a !Jedaterorn ako Účastnlkom spoločnosti Slovak Telekom 

Upozornenie: 

Zrulof tUto ŽledoSI a odstúpor od zmluvy o prenose čl sla úkonom voeo spoločnosu Slovak Telekom 1e motné v lehote do dvoch (2) pracovných dni ptad dflom teehnoek6ho prenosu/aldiváae slu!Jeb v soeb 
spoločnosb Slovak Telekom. as spósobom uvedeným v prlsluY!ých Osobotných podmienkach pre slutbu prenoSiternosu čista spolotnosu Slovak Telekom. a s ( pre mobilnú soel'). 

l slutle bvs led Dell o predpoldadaný easový nomec aktivit a spo oeno stiSI OVIk l om:1. 1 70420 2 

Žladetef bene roa vedomoe ta ek oa sUeasne s touto Žladosrou neuzatvn 8f Zmluva pradrroetom ktore, J8 poskytoVane sluileb spoločnosu Slovak Telekom badatafOVI v SÚVIslosu s PrenUanýiTV čls181T11. 
ektivteoa sluileb spoločnosti Slovllt T81ekom prebehne at po uzavreU takeJtO ZMuvy a v lehot8eh v net určených. Žledatel teda bene na vedomie. te v takýchto prlpadoeh nemusi byt' vyl~e uvedený 
ptedpOid.oaný dell akbváae dodrtaný 

Ttto ÍJedost sa povahl(e zárovefl za návrh na uzatvorene zmluvy o prenose člsla YO Yllehu k Prenaianým člslam uvedených v t.,to ŽiadOsti. Podmienky uzalw(enoa zmluvy o prenose eisla a 
nadobudnutia Jlf úeonnosu. ako a, práva a pOYIMOSil s tým SÚVISiace vrátane och pňpedného zánku sa sp<aVUJu prlslutnýmo ustanOYenoaml prlslu!ných Osobtlnych pod1T11enok pre skäbu prenoSrtefnosu 
čl ala spoločnosti Slovak Telekom. a.s (pre mobdnU Si81'). 

Pňlonou a neoddel•telnou súeasľou t8)to Žiadosti su Osobitné podmoenky pre slutbu prenosoternosu člsla spoločnosti Slovak Telakom, a. s (pte mobilnú Slar). Vletky pojmy a skratky poutoté v teJtO Žladosu 
ma,u rovnaký význam ako pojmy a skratJcy definovaná v Osobitných podmoenkaeh pre slutbu prenosotarnosto el sla spoločnosti Slovak Telekom. a. s (pre mobilnú soetl 

Zoznam prenUanýeh elsel : /~EST~\ , . 908708756 

tJ odom o prenos člsel uvedených v tejto Žiadosti k apolotnostl Slovak Telekom. 
Svotom podpisom potvrdzujem sptévnosr vtetkých úd3fOv uvedených v t8jlo Žladosu ~ ď~,:_: ..... ..... 

v Zlatých Moravciach. dl'la n . aprlla 2012 ~ ® v' Rvo,......,. ~~... ,f\""-.!Ci 

Spolotnosť Slovak Telekom tjmto vyhluuje a potvrdzuje, te v&etky údaje obsiahnuté v tejto Žiadosti sú pravdivtla úplntl a boli spoločnosti Sľovllk Telekom poskytnuttl i ladatelom n 
l~~ clVC, 

V Zlatých MoravCiaCh. do'la 11 ap<ila 2012 l, 
Slovak Telekom, a s ''":nt 

vzastvpenl 3 
Jana Paulokova obchodný reprezentant 

Slovak Telekom dOvemé 

~111111111~111 
C2012Towe< 

1047929410138 



. . . . . . ~ . . 
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 podmienky") 

Osobitné podmienky pre službu prenositel'nosti čísla spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 
(daleJ len "Osobitné podmtenky") 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

2.1 

čl.1 

Predmet úpravy a vymedzenie pojmov 

Predmetom úpravy týchto Osobitných podmtenok Je stanovente prav a 
povtnnosti spoločnosti fo:inline "Slovak Telekom, a.s. so sídlom Karadllčova 
1 o. 825 13 Bratislava, ICO 35 763 469, zapísaná v obchodnom regtstn 
vedenom Okrasným súdom Bratislava 1, oddtel Sa. vložka č. 2081/B (daleJ 
len ,spoločnosť Slovak Telekom') a Účastníka . súvtslacteh s prenosttefnosťou 
telefónneho čisla v mobilnej telefónnej sieb podfa ustanoveni § 48 zákona 
č. 00610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v zneni neskol'tlch 
predptsov (daleJ len ako " Zákon") a Opatrenta Telekomuntkačneho úradu 
SlovenskeJ republtky č. 0-1912009. ktorým sa ustanOVUJÚ podrobnosb 
zabezpečema prenostternostt telefónneho čísla , (daleJ len spoločne ako 
" Opatren ie"). Spoločnosť Slovak Telekom zabezpečuJe prenosttefnost 
telefónneho čista prevadzkovaného v mobilneJ vereJneJ telefonne1 steb na 
základe príslušných ustanoveni vyššte uvedených pršvnych predptsov a 
v rozsahu a spôsobom podfa týchto Osobttných podmtenok (daleJ len 
ako "Prenoalternoať mobilného člala" alebo " Siut.ba prenoslternostl 
mobilného člsla"). 

Odovzdávajúci podnlkje podnik poskytujúci v súlade so Zákonom mobtlnú 
verejnú telefónnu službu v SlovenskeJ republike. ktorého účastník požiadal o 
preneseme čísla pndeleného účastníkovi na základe zmluvy o pnpojeni týmto 
podnikom. k Inému podniku posky1ujúcemu mobilnú verejnú telefónnu službu 
(dalej len ako " Odovzdivajúcl podnik"). V pripade procesu prené!anta 
čista k spoločnosti Slovak Telekom podfa čl. 2 týchto Osob~ných podmtenok 
je Odovzdávajúcim podnikom podnik poskytujúci mobinú verejnú telefónnu 
slu!bu, ktorého účastník podal u spoločnosti Slovak Telekom žtadosť podfa 
bodu 2.1. týchto Osobitných podmtenok. v prípade procesu prená!anta čista 
od spoločnosti Slovak Telekom podfa čl. 3 týchto Osobttných podmienok JO 
OdovzdávaJÚCim podmkom spoločnosť Slovak Telekom. 

Prfjimajúci podnik je podntk poskytuJÚCI v súlade so Zákonom mobtlnú 
verejnÚ telefónnu službu v SlovenskeJ republike, o využivante služteb ktorého 
pre)avtl záujem na základe žtadosb o prenesente čista účastník tného podntku 
poskytuJúceho mobdnú vere1nú telefónnu službu (daleJ len ako " Prijimajúci 
podnik"). V prípade prenašanta čista k spoločnosb Slovak Telekom podfa 
čl. 2 týchto Osobrtných podmtenok Je PríjimaJÚCim podnikom spoločnosť 
Slovak Telekom. V prípade procesu prenášanta čista od spoločnosb Slovak 
Telekom podfa čl. 3 týchto Osobitných podmtenok je pnjímaJÚCim podntkom 
podntk. u ktorého Účastník podal žiadosť (objednavku) podfa bodu 3.1. týchto 
Osobitných podmienok. 

Prenábné č fs lo JO telefónne číslo v mobtlneJ vereJneJ telefonneJ stelt pndelené 
Odovzdávajúcim podntkom účastnikov• na základe zmluvy o pnpojent, o 
ktorého prenesenie k Pn)ímajúcemu podntku tento účastník požtadal, a 
ktoré JB možné preniesť podfa ustanovenia § 2 ods. 1 a § 5 Opatrenta a 
týchto Osobitných podmienok (dalej jednodivo ako "PrenU ané čisto" alebo 
spoločne ako " Prená6ané č lala"). 

čísla 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 
Prenesen ie čísla k spoločnosti Slovak Telekom 

O prenesente čísla pndeleneho žtadaterovt 1ným podntkom poskytuJÚCim 
mobdnú verejnú telefónnu službu k spoločnosti Slovak Telekom môže žtadater 
pisomne požtadať výlučne spoločnosť Slovak Telekom podanim Žtadostt o 
prenesente čísla k spoločnosti Slovak Telekom (daleJ len ako ' Žtadosn na 
PredaJnom mteste spoločnosb Slovak Telekom. Spoločnosť Slovak Telekom 
môže určit' &J tný spôsob podanta Žiadosti. ktorý umožni dôveryhodným 
spôsobom ovenť totožnosť žiadatera, pričom v takom prípade sa žtadater bude 
pn podani Žtadosb nadit' pokynmt spoločnosti Slovak Telekom. V prípade, ak 
pre ntektoré z PrenUaných čísel už začal proces prenesenta čísla na zaklada 
skol'teJ Žtadostl. daliiu Žtadosť o prenesente Prenášaných čísel k spoločnosb 
Slovak Telekom je možné podať len po vybaveni a ukončení predchádzaJúceho 
prenesenta už Prenábných čísel na základe skoršej Žtadostt. 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

Účastník bene na vedomte, že okamihom podanta ŽtadostJ sú spoločnosť 
Slovak Telekom a príslušný OdovzdávaJÚCI podntk oprávnení spracúvať 

osobne údaje žiadatera v rozsahu údajov uvedených v Žiadosb podfa 
bodu 2.6. písm. b) týchto Osobitných podmtenok po nevyhnutne potrebnú 
dobu najma na účely overenta splnenta podmtenok pre prenesente čista 
žtadatefom u spoločnosti Slovak Telekom a u Odovzdávajúceho podntku ako 
aJ na účely prenesenia každého čísla špecifikovaného v Žtadosti, osobitne 
na poskytnulte uvedených osobných údajov žiadatera spoločnosťou Slovak 
Telekom ako PnJimaJÚCim podntkom príslušnému Odovzdáva)úcemu podntku 
za účelom overenta všetkých skutočností potrebných pre reahzáCiu prenesen~& 
príslušného Prenášaneho čista. 

V prípade, ak sú splnené podmtenky a nále!rtosb uvedené v čl.2 Všeobecných 
podmtenok, uzatvori po podani Žtadosb spoločnosť Slovak Telekom so 
žtadaterom Zmluvu vo vzťahu k Prenášan)im čtslam obstahnutým v Žtadosb, 
ak nte J8 v špecifických prípadoch dohodnu1é tnak. Spoločnosť Slovak Telekom 
je oprávnená do troch (3) pracovných dni od pnJaba Žtadostt odmietnuť Žiadosť 
a prenesente Prenášaných čísel obstahnutých v Žtadosb nezreahzovat' v tých 
prípadoch, v ktorých Je spoločnosť Slovak Telekom oprávnená odmtetnuť 
uzavrebe Zmluvy so žtadatefom podfa čl. 2 Všeobecných podmtenok, naJma ak 
poskytovanie Služby na požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu 
je technicky neuskutočnrtefné, alebo ak žtadater nedáva záruku, že bude 
dodržtavať Zmluvu. naJma preto. že je dlžnikom spoločnosti Slovak Telekom 
alebo iného podntku alebo ntektorý z týchto podntkov už pred tým odstúptl 
od zmluvy s nim alebo vypovedal zmluvu, alebo ak žiadater nesúhlasí so 
Všeobecnými podmtenkamí. 

Žtadater bene na vedomie, že po prenesen! Prenášaných čísel k spoločnosti 
Slovak Telekom ako PnJímajúceho podntku spoločnosť Slovak Telekom 

a) sprístupni vere,nostt tnformáctu o tom, že volante na Prenášané čísla 
sú volaním do Siete spoločnosti Slovak Telekom. a 

b) poskytne tným podnikom poskytuJÚCim vereJnÚ telefónnu službu v 
Slovenskej republike a osobe zabezpeČUJÚceJ prevádzku centrälneJ 
národneJ referenčneJ databázy prenášaných či sei, InformáCiu o tom. že 
Prenášané čista balt prenesené do s tete spoločnosti Slovak Telekom. a 
to vždy výlučne na účel tdenltfikáCie vereJneJ mobtlneJ telefónneJ stete 
spoločnosti Slovak Telekom ako etefove1 vereJneJ telefónneJ state na 
určente tanfy, a to aJ v prípade, ak beto čísla nte sú na žtadosf Účastníka 
zvereJnené v zozname účastnikov spoločnosti Slovak Telekom podra § 
61 ods. 3 Zákona a čl. 5 bod 5.1. písm. c) Vieobecných podmienok, a 
to počas celého trvanta Zmluvy vo vzťahu ku každému Prenesenému 
číslu medzt spoločnosťou Slovak Telekom a Účastníkom. 

Podstatnýmt náležttosfamt Žtadosb sú 
a) označente každého Prenášaného čista. o prenesente ktorého žtadater 

žtada Žtadosťou. 
b) osobné údaJe žtadatefa v rozsahu tttul. meno. prtezvisko a adresa 

trvalého pobytu žiadatera, rodné či sl o žtadatera alebo dátum narodenta 
žiadatera. čislo dokladu totožnosti. 

c) označente Pnjímajúceho podntku a Odovzdávajúceho podntku, 
Spoločnosť Slovak Telekom ako PnjimaJÚCt podntk _pridelí Žtadosb idenbfikačný 
kód, ktorý slúti na jednoznačnú identlfikáctu žtadostl v ďalšom postupe 
prenesente Prenášaných čísel. V Žtadostl spoločnost' Slovak Telekom označi 
a1 predpokladaný dátum akbvác.e služteb vo vereJneJ mobdne) telefónneJ 
stelt spoločnosb Slovak Telekom ako PnJi ma,úceho podntku. Žtadater berie 
na vedomte a súhlasi. že spoločnosť Slovak Telekom je oprávnená pn 
akomkofvek ďalšom úkone žtadatera po podani Žtadosb uskutočnenom v 
súvtslostl so Žiadosťou požadovať pre účely overenta totožnosti žtadatera 
uveden te tdenltfikačneho kódu pndeleného k Žtadostl. 

v nadváznosti na podante Žtadosb spoločnosť Slovak Telekom v deň pnJ8ba 
Žtadosti od Účastn íka požtada príslušný Odovzdava.JÚCI podntk o prenesente 
Prenášaných čísel uvedených v Žtadosti. V prípade že Žtadosť nebola 
spoločnosťou Slovak Telekom pnJatá v pracovný deň, spoločnosť Slovak 
Telekom pož1ada OdovzdávaJÚCI podntk o prenesente Prenášaných čísel v 
zmysle Žiadosti najbltžši pracovný deň . 

C 2012Tow8f 



. . . . . . ~ . . 
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. 
(ďalej len spoločne ako "Všeobecné podmienky") 

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

1.1 

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:inlíne '"Slovak Telekom, a.s. so sídlom Karadžičova 
10, 825 13 Bratislava, IČO 35 763 469. zapisaná v obchodnom registn 
vedenom Okresným sudom Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 2081/B (ďalej 

len .spoločnosť Slovak Telekom") a Účastnika, suv1s1acich s prenosrternosťou 
telefónneho čísla v mobilneJ telefónneJ s1eti podra ustanovení § 48 zákona 
č. 0061012003 Z.z. o elelctroníckých komunikáciách v zneni neskoriích 
predpisov (ďalej len ako "Zákon") a Opatrenia Telekomunikačného úradu 
Slovenskej republiky č. 0-19/2009, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
zabezpečenia prenositernosti telerónneho čisla, (ďalej len spoločne ako 
"Opatrenie"). Spoločnosť Slovak Telekom zabezpečuje prenositernosť 
telefónneho čísla prevádzkovaného v mobilnej verejnej telefónnej sieti na 
základe príslušných ustanovení vyššie uvedených právnych predpisov a 
v rozsahu a spôsobom podra týchto Osobitných podm.enok (ďalej len 
ako "Prenositernosť mobilného čísla" alebo "Siuiba prenositernostl 
mobilného čisla"). 

Odovzdávajúci podnlkJe podn1k poskytujúci v súlade so Zákonom mobílnu 
verejnú telefónnu službu v Slovenskej republike, ktorého učastnlk požiadal o 
prenesenie čísla prideleného účastníkovi na základe zmluvy o pripojeni týmto 
podnikom, k inému podniku poskytuJÚcemu mob~nú vereJnú telefónnu službu 
(ďalej len a.ko "Odovzdivajúci podnik"). V prípade procesu prenálania 
čista k spoločnosti Slovak Telekom podra čt 2 týchto Osobitných podmienok 
je Odovzdávajúcim podnikom podnik poskytujúci mobilnú verejnú telefónnu 
slUŽbu, ktorého účastník podal u spoločnosti Slovak Telekom žiadosť podra 
bodu 2.1. týchto Osobitných podmienok. V prípade procesu prenášanta čista 
od spoločnosti Slovak Telekom podra čl . 3 týchto Osobitných podmienok je 
Odovzdávajúcim podnikom spoločnosť Slovak Telekom. 

Prljímajúcl podnik je podnik poskytUJÚci v súlade so Zákonom mobilnú 
verejnú telefónnu službu v SlovenskeJ republike, o využívanie siUŽteb ktorého 
prejavil záujem na základe žiadosti o prenesenie čísla účastník iného podntku 
poskytujuceho mobilnú verejnú telefónnu službu (ďalej len ako " Prlj imajúci 
podnik"). v prípade prenášania čista k spoločnosti Slovak Telekom podra 
čl . 2 týchto Osobitných podmienok je Prijimajúcim podmkom spoločnosť 
Slovak Telekom. V pripade procesu prenášania čisla od spoločnosti Slovak 
Telekom podra čl. 3 týchto Osobitných podm1enok je pnjímajúcim podnikom 
podnik. u ktorého Účastnlk podal žiadosť (objednávku) podra bodu 3.1 . týchto 
Osobitných podmienok. 

Prenáb n6 č is lo je telefónne číslo v mobilnej vereJnej telefónnej sieb pndelené 
Odovzdávajúcim podnikom účastnikov! na základe zmluvy o pripoJení, o 
ktorého prenesenie k Prijímajúcemu podniku tento účastník poŽiadal. a 
ktoré je možné preniesť podfa ustanovenia § 2 ods. 1 a § 5 Opatrenia a 
týchto Osobitných podmienok (ďalej jednoU1vo ako "Prenášané čislo" alebo 
spoločne ako " PrenUan6 či sla"). 

čísla sa rozum1e každý deň od 00.00 hod do 06.00 hod. alebo od 12.00 do 
18.00 hod. (ďalej len ako "časový rámac") 

č l.2 

Prenesenie čísla k spoločnosti Slovak Telekom 

O preneseme čísla pndeleného žtadaterovi inym podnikom poskytuJUCim 
mobilnú verejnú telefónnu službu k spoločnosti Slovak Telekom môže žiadater 
písomne požiadať výlučne spoločnosť Slovak Telekom podaním Žiadosti o 
prenesenie čisla k spoločnosti Slovak Telekom (ďalej len ako "Žladosr) na 
Predajnom mieste spoločnosti Slovak Telekom. Spoločnosť Slovak Telekom 
môže určit' aj iný spôsob podania Žiadosti, ktorý umožní dôveryhodným 
spôsobom overiť totožnosť žiadatera. pričom v takom prípade sa žladater bude 
pri podani Žiadosti riadiť pokynmi spoločnosti Slovak Telekom. V pripade, ak 
pre niektoré z Prenášaných či set už začal proces prenesenia čísla na základe 
skoräej Žiadosti, ďalšiu Žiadosť o prenesenie Prenášaných čísel k spoločnosti 
Slovak Telekom je možné podať len po vybaveni a ukončeni predchádzajúceho 
prenesenia už Prenášaných čisel na základe skoršej Žiadosti. 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

Účastník bene na vedom1e. že okamihom podania Žtadosb sú spoločnosť 
Slovak Telekom a príslušný OdovzdávaJÚCI podmk oprávnení spracúva!" 
osobné údaje žiadatera v rozsahu údajov uvedených v Žiadosti podra 
bodu 2.6. písm. b) týchto Osobitných podmienok po nevyhnutne potrebnú 
dobu najmä na účely overenia splnenia podmtenok pre preneseme čísla 
ž•adaterom u spoločnosti Slovak Telekom a u Odovzdávajúceho podmku ako 
aj na účely prenesenia každého čísla špecifikovaného v Žiadosti, osobitne 
na poskytnutie uvedených osobných udajov žiadatera spoločnosťou Slovak 
Telekom ako Prijimajúcim podmkom príslušnému Odovzdávajucemu podniku 
za účelom overema všetkých skutočností potrebných pre realizáciu prenesema 
príslušného Prenášaného čista. 

V prípade, ak sú splnené podmtenky a náležrtosb uvedené v čl.2 Všeobecných 
podmienok. uzatvorí po podaní Žiadosti spoločnosť Slovak Telekom so 
žiadaterom Zmluvu vo vzťahu k Prenášaným číslam obsiahnutým v Žiadosti, 
ak me je v špec~tických prípadoch dohodnuté inak. Spoločnosť Slovak Telekom 
je oprávnená do troch (3) pracovných dni od prijatia Žiados tJ odmietnuť Žiadosť 
a prenesenie Prenášaných čísel obsiahnutých v Žiadosti nezrealizovať v tých 
pripadoch, v ktorých je spoločnosť Slovak Telekom oprávnená odmietnuť 
uzavretie Zmluvy so ž1adaterom podra čl. 2 Všeobecných podmienok. najmä ak 
poskytovame SlUŽby na požadovanom mteste alebo v požadovanom rozsahu 
je technicky neuskutočniterné , alebo ak Žtadatel nedáva záruku, že bude 
dodržiavať Zmluvu. najmä preto, že je dlžníkom spoločnosti Slovak Telekom 
alebo tného podmku alebo niektorý z týchto podnikov UŽ pred tým odstúpil 
od zmluvy s nim alebo vypovedal zmluvu. alebo ak žtadater nesúhlasí so 
Všeobecnýmt podmienkami. 

Žiadater beM na vedomie. že po prenesen( Prenášaných čísel k spoločnosb 
Slovak Telekom ako Prijimajúceho podniku spoločnosť Slovak Telekom 

a) sprístupni verejnosti Informáciu o tom. že volanie na Prenášané čista 
sú volaním do stete spoločnosb Slovak Telekom, a 

b) poskytne tným podnikom poskytujúcim verejnú telefónnu slUŽbu v 
Slovenskej republike a osobe zabezpečujúcej prevádzku centrálnej 
národnej referenčneJ databázy prenášaných či sei, Informáciu o tom. že 
Prenášané čista boli prenesené do stete spoločnosti Slovak Telekom, a 
to vždy výlučne na účel identifikácie verejnej mobilnej telefónnej s1ete 
spoločnosti Slovak Telekom ako cierovej verejnej talefónnej siete na 
určeme tanfy, a to aj v prípade, ak ueto čísla me sú na žiadosť Účastn ika 
zvereJnené v zozname účastníkov spoločnosu Slovak Telekom podla§ 
61 ods. 3 Zákona a čl . 5 bod 5.1 . pi sm. c) Všeobecných podmienok, a 
to počas celého trvania Zmluvy vo vzťahu ku každému Prenesenému 
číslu medz1 spoločnosťou Slovak Telekom a Účastníkom. 

Podstatným• nálažitosťami Žtadosti sú· 
a) označente každého Prenášaného čísla, o prenesenie ktorého žiadater 

žiada Žiadosťou , 
b) osobné údaJe žiadatara v rozsahu titul. meno, priezvisko a adresa 

trvalého pobytu žiadatera, rodné čislo žiadatera alebo dátum narodenta 
žtadatela, čislo dokladu totožnosti, 

c) označenie Prijimajúceho podniku a Odovzdávajúceho podniku, 
Spoločnosť Slovak Telekom ako Pnjima)úci podnik p rideli Žiadosti identifikačný 
kód, ktorý slúži na Jednoznačnú identifikáciu Žiadosb v ďalšom postupe 
prenesenie Prenášaných čisel. V Žiadosb spoločnosť Slovak Telekom označi 
aJ predpokladaný dátum aktivácie slUŽieb vo verejne) mobilneJ telefónneJ 
sieti spoločnosti Slovak Telekom ako Prijlmajúceho podniku. Žiadate! berie 
na vedomie a súhlasí, že spoločnosť Slovak Telekom je oprávnená pri 
akomkoNek ďalšom úkone žiadatera po podani Žiadosti uskutočnenom v 
súv1slostl so Žiadosťou požadovať pre účely overenia totožnosti žiadatera 
uvedenie tdentitikačného kódu pndeleného k Žiadosti. 

V nadväznosb na podanie Žiadosti spoločnosť Slovak Telekom v deň priJatia 
Žiadosti od Účastníka požiada príslušný Odovzdävajúci podnik o prenesenie 
Prenášaných čísel uvedených v Žiadosti. V pripada, že Žiadosť nebola 
spoločnosťou Slovak Telekom prijatá v pracovny deň , spoločnosť Slovak 
Telekom požiada Odovzdávajúci podmk o prenesenie Prenášaných čísel v 
zmysle Žiadosti najbližší pracovný deň. 
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3.3 

3 .4 

3.5 

3.6 

3.7 

Spoločnosť Slovak Telekom ako Odovzdávajúci podntk preneseme 
Prenášaných čísel uvedených v Objednávke odmtetne z dôvodov uvedených 
v§ 6 ods. 5 Opatrema. a to v prípade. ak 

a) ntektoré Prenášané číslo nebolo Účastníkov• spoločnosťou Slovak 
Telekom pridelené na užívanie, alebo 

b) ak JB preneseme niektorého z Prenášaných člsel obstahnutých v 
Objednávke v rozpore s Opatrením, naJmA ak, 
l) niektoré z Prenášaných čísel nie je alebo prestane byt' kedykofvek 

počas procesu prenesenia Prenášaných čísel prevádzkovo 
využívané vo verejnej mobinej telefónnej sieb spoločností Slovak 
Telekom ( § 2 ods. 1 Opatrenia); za prevádzkovo nevyužívané 
sa považuje aj číslo, ktoré je v čase pnJatia Objednávky alebo 
počas procesu prenesenia Účastníkovi dočasne odňaté z dôvodu 
obmedzenia alebo prerušenia poskytovanta Služieb v súlade so 
Zmluvou a Všeobecnými podmtenkamí, alebo trvale odňaté z 
dôvodu zániku Zmluvy, ktorej zámk nastane pred samotným 
technických prenesenim čísla do času posúdenta Objednávky 
spoločnosťou Slovak Telekom na základe Inej skutočnosti ako v 
dôsledku podania Objednávky v zmysle bodu 3.2. týchto Osobitných 
podmienok, alebo 

ii) ntektoré z Prenášaných čísel je používané výlučne na vnútorné 
testovacie alebo systémové účely alebo na prístup len k vlastných 
službam spoločnosb Slovak Telekom ( § 2 ods. 1 Opatrenta), alebo 

tti) mektoré z Prenášaných čísel nte Je prenosrtefné pod fa Opatrenta ( § 
2 ods. 1 a § 5 Opatrenta), alebo 

111) obsah Objednávky alebo prenesente ntektorého z Prenášaných 
člsel uvedených v Objednávke Je v rozpore s ustanoventamt 
všeobecne záväzných právnych predptsov alebo s ustanoventamt 
Opatrenta alebo týchto Osobitných podmtenok upravuJÚCich 
podmtenky prenesenia čísel , ktoré sa prenáhJÚ ako Jeden celok 
(napr. § 2 ods. 4 Opatrenia), alebo 

v) pre ntektoré z Prenáhných čísel sa už začal proces prenesenta na 
základe skoršej ObJednávky doručenej spoločnosti Slovak Telekom 
Prijimajúclm podnikom ( § 2 ods. 5 Opatrema). 

Účastník je oprávnený do troch (3) pracovných dni od podania Objednávky 
zruiif prenesenie Prenášaného čísla u spoločnosti Slovak Telekom alebo 
u Prijlmajúceho podniku a to doručením plsomného prejavu vóle zruštť 
prenesente Prenášaných čísel podfa Objednávky spoločnosti Slovak Telekom 
alebo Pnjima)úcemu podniku alebo iným spôsobom podfa podmtenok určených 
tým podntkom, u ktorého žiadater prenesenie Prenášaných čísel zrušuJe. Na 
úkon Účastnlka smerujúci k zrušeniu prenesenia ntektoráho z Prenášaných 
čísel urobený neskôr ako v lehote do troch (3) pracovných dní od pedanta 
Objednávky spoločnosť Slovak Telekom nebude pnhltadať. V prípade, ak 
Účastník v uvedenej lehote prenesante Prenášaných člsel zruší, spoločnosť 
Slovak Telekom proces prenesenia Prenášaných čísel zastaví, v opačnom 
prípade bude proces prenesenia Prenášaných čísel pokračovať. 

Spoločnosť Slovak Telekom za predpokladu poskytnuba nálefrteJ súčmnosb 
zo strany Pn)ima)úceho podntku zrealizuje techntcké prenesente Prenášaného 
čísla od spoločnosb Slovak Telekom v deň a v časovom rámCI určeným 
v súčmnos1l s Pnjímajúcim podntkom, najneskôr do ptaltch (5) pracovných 
dní odo dňa prijatia žiadosti, ak nie J8 s Účastnlkom dohodnuté Inak. 
Deň a časový rámec techntckého prenesenta Prenášaných člsel je po111nný 
Účastníkov• oznámif Prijlmajúct podnik.. Technické prenesente Prenášaného 
čísla sa realizuJe na základe vzájomneJ komuntkácie mfonnačných systémov 
spoločnosb Slovak Telekom a Prij lmajúceho podniku. 

Účastník v nadväznosti na ustanovente čl . 5 bodu 5.1. plsm. b) Všeobecných 
podmtenok berie na vedomie a súhlasí s tým, že spoločnosť Slovak Telekom 
vykoná deaktlváciu SIM karty, ku ktOreJ je Prenášané člslo pridelené, a 
prestane Účastníko\11 poskytovať vo vzťahu k Prenášanému člslu Služby 
prostredníctvom tejto SIM karty v deň technického prenesenia člsla pod fa bodu 
3.5. týchto Osobitných podmtenok. 

A. V prípade, ak by mal zánik DotknuteJ zmluvy nastať na základe tne) 
skutočnosti ako návrhu Účastníka podaného podra bodu 3.2 týchto Osobitných 
podmtenok (napr. na základe výpovede, odstúpanta ) , na takúto skutočnosť sa 
nebude pnhlladať a bude sa naňu hradte! akoby nenastala, ak táto skutočnosť 
alebo jeJ účmky by tnak nastali at po tom čo spoločnosť Slovak Telekom 
ako OdovzdávaJúci podntk potvrdila Objednávku PnJÍmaJúcemu podniku 
Uskutočnente tného (platného) úkonu smerujúceho k zlintku DotknuteJ zmluvy 
ako je podante Objednávky podfa bodu 3.2. týchto Osobttných podmtenok 
vykonaného pred podaním ObJednávky alebo po podaní Objednávky, ktorého 
účinky nastanú kedykofvek do času posúdenta Objednávky spoločnosťou 
Slovak Telekom ako OdovzdávaJÚcim podntkom JB dôvodom na postup podfa 
bodu 3.3. týchto Osobitných podmienok. 

. . . . . . ~ . . 
3.8 Účastník bene na vedomte a súhlasí s tým, že s účmnosťou odo dňa doručenta 

Objednávky spoločnosti Slovak Telekom do dňa techmckého prenesenta 
~renášaného čísl'!, resp. do dňa doručenta odmtetnulla Objednávky 
Učastníko111 me J8 Učastník oprávnený reahzovaf ntektoré z práv uvedených 
v bode 5.1 . Všeobecných podmtenok, ktorých obsah je v rozpore s obsahom 
Objednávky, naJmä 

a) me J8 oprávnený poŽladaf o zmenu SVOJhO telefónneho čísla pod ra bodu 
5.1. písm. e) Všeobecných podmienok, 

b) me JB oprávnený požiadať o dočasné prerušente posky1ovanta Služteb 
podfa bodu 5.1. písm. t) Všeobecných podmienok. 

3.9 Na základe ustanovenia § 2 ods. 4 Opatrenia sa skuptnové účastnícke čisla 
a vtaceré telefónne čísla pridelené spoločnosťou Slovak Telekom Účastníkovi 
vo vzťahu k Jednej SIM karte prenášajú výlučne ako jeden celok.. Spoločnosť 
Slovak Telekom ako OdovzdávaJúci podntk at preto na základe ustanoventa 
§ 20 ods. 4 Opatrenia vyhradzuje právo odmtetnuf preneseme všetkých 
Prenášaných čísel uvedených v Objednávke z dôvodu rozporu s Opatrením v 
prlpade. ak predmetom Objednávky 1e žiadosť o prenesente 

a) Jedného alebo vtaeerých Prenášaných čísel , ktoré sú súčasťou skupmy 
skuptnových účastníckych čísel pndelených spoločnosťou Slovak 
Telekom Účastnlk0111. pričom Účastník v Objednávke nepožiadal o 
prenesente všetkých čísel patnact<:h v čase doručenta Objednávky 
spoločnosti Slovak Telekom do príslušneJ skuptny skuptnových 
účastníckych čísel, alebo 

b) Jedného alebo VIacerých Prenášaných čísel ktoré sú Účastniko111 
spoločn?sťou Slovak Telekom pndelené vo vzťahu k jedneJ SIM karte, 
pnčom Učastník v ObJednávke nepožtadal o prenesente všetkých čísel 
pndelených mu vo vzťahu k takeJto SIM karte. 

Skupmové účastnícke čísla sú na účely Prenostternosb mobtlného čísla a 
týchto Osobttných podmtenok množtny dvoch alebo vtacerých telefónnych čísel 
pridelených spoločnosťou Slovak Telekom Účastnikov!, ktoré sú využlvané na 
111acerých SIM kartách. ktorých prenesenie je predmetom JedneJ a teJ tsteJ 
spoločneJ Objednávky, ako aJ množiny dvoch alebo viacerých telefónnych 
čísel pridelených spoločnosťou Slovak Telekom Účastníkovi nachádzajúce sa 
v osobttnom technickom režime, napriklad čísla pndelené v rámci posky1ovania 
Služby Partner a Služby Mobilná wtuálna privátna sieť. Podmtenkou 
prenesenta skupinových účastníckych čísel alebo čísel pridelených vo vzťahu 
k jednej SIM karte Je výslovné uvedente všetkých čísel nachádzajúcich sa v 
takomto osobitnom technickom režime, resp. pridelených k jedneJ SIM karte, v 
príslušneJ Objednávke. Pre prenesenie každého zo skuptnových účastníckych 
čísel a každého z Prenášaných čísel pndelených spoločnosťou Slovak Telekom 
vo vzťahu k jBdneJ SIM karte platia rovnako ustanovema bodu 3.2. týchto 
Osobitných podmtenok. 

3.1 O Účastník berie na vedomte a súhlasi s tým, že s účmnosťou odo dňa doručen ta 
Objednávky spoločnosti Slovak Telekom do dňa technického prenesenia 
Prenášaného čísla, resp. do dňa posúdenta ObJednávky spoločnosť Slovak 
Telekom nebude realiZovať ntektoré z práv a po111nnosti uvedených vo 
Všeobecných podmtenkach, najmä neuskutočnl prevod zmluvných práv a 
po111nností zo Zmluvy na tretiu osobu podfa bodu 4.2 písm. e) Všeobecných 
podmienok.. 

čl.4 
Ceny a platobná podmienky 

4.1 Účastník Je povtnný za prenesenie čísla od spoločnosti Slovak Telekom 
zaplabľ cenu podfa platného Cenníka programov a služieb spoločnosti Slovak 
Telekom, ak nie JB dohodnuté Inak. Účaatnlk bene na vedomie, že v prípade 
Objednávky na prenesenie vtacerých Prenášaných čl sei JB Účastník povinný 
cenu za preneseme čísla uhradtt' za každé jedno Prenášané číslo obstahnuté 
v Objednávke. V prípade predplatených Služteb (napr. Easy, Fix) cenu za 
preneseme čísla stiahne spoločnosť Slovak Telekom Účastníko111 z kreditu 
na SIM karte, prostredníctvom ktOreJ Účastník využíva Prenášané číslo, a 
to pn potvrdení Objednávky, alebo túto cenu vyúčtuJ& následne. Účastník 
využívaJÚCI predplatené Služby spoločnosb Slovak Telekom pntom bene na 
vedomie, že vzhfadom na charakter predplatených Služtab a účtovanta Cien 
a poplatkov J8 povtnný mať dostatočný kredttu na SIM karte k Prenášanému 
číslu aspoň vo výške ceny za preneseme Prenašaného čísla podfa platného 
Cenníka programov a služteb spoločnosti Slovak Telekom a to nepretržrte 
po podani Žiadosb at do jeJ posúdenta a vyhodnotenta OdovzdávajúCim 
pod nt kom; v prípade nedostatočného kreditu je spoločnosť Slovak Telekom ako 
OdovzdávaJÚCI podntk oprávnene Objednávku nezrealtZovať a nepotvrdtt'. 
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čl. 5 
Spoločné a z.iverečné ustanovenia 

S. 1 Tieto Osobitné podmienky tvona prílohu a súčasť Vleobecných podmtenok 
a spolu so Vieobecnými podmtenkam1 a Cenníkom programov a slufteb 
spoločnosti Slovak Telekom (ďalej Ian .Cenník") sú neoddehternou sučasfou 
Zmluvy o pripojeni uzavretej medzi spoločnosťou Slovak Telekom a 
Účastn lkom. Pojmy poufívané v týchto Osobitných podmienkach. ktor6 tu nie 
sú osobitne definované. majú rovnaký význam ako rovnaké pojmy definované 
v podra Zmluvy príslu&ných V&eobecných podmienkach. 

5.2 Povinnosť spoločnosti Slovak Telekom realizovať Pranositarnosf mobilného 
čísla sa nevzťahuje na čísla a číselné mnofiny, pn ktorých proces prenesema 
čiala nie je možné realizovať z dôvodov osobitných lpecdik týchto čísel alebo 
člsetných mnofin. 

5.3 Ak je v zmysle týchto Osobitných podmienok alebo pokynov spoločnosb Slovak 
Telekom Učastnik opr6vnaný uskutočni( prejav vôle voči spoločnostJ Slovak 
Telekom 1nak ako len písomne, najmä vyufitlm prostnedkov elektromckej 
komunikácie (zaslaním SMS správy, votanim a pod), takýto prejav vôle bude 
spoločnosť Slovak Telekom akceptovať len za splnenia podmtenok určených 
spoločnosťou Slovak Telekom (napr. uveden.e ID kódu Žiadosti, alebo 1ného 
dohodnutého 1denbfikátora pre účely overenia totožnosb Účastníka a pod). 
Účastnlk bane na vedomi& a súhlasi. že spoločnosť Slovak Telekom j& 
oprávnené pri akomkoi'Vek právnom úkone Účastníka uskutočnenom po podani 
Žiadosti/Objednávky v SÚVIslOSti s touto Žiadosťou/Objednávkou pofadovať 
pre Učely identifikáCie a overenia totožnosti Účastníka ulledenl8 identifikačného 
kódu prideleného k Žiadosti/Objednávky, a tento identifikačný kód Žladosbl 
Objednávky považovať za jedinečný idenbfikačný údaj, ktorý jednoznačne 
identifikuje Účastníka . 

5.4 Akékol\iek práva a povinnosU spoločnosti Slovak Telekom a Účastnlka 
výslovne neupravené v týchto Osobitných podmienkach sa pnmerane spravujú 
podra Zmluvy prlaluinými Všeobecnými podmienkami. 

5.5 Tieto Osobitné podmienky nadobUdajú platnosť a účinnosť 22.decembra 201 O. 

5.6 Účinnosťou týchto Osobitných podmienok sa rušia doteraz platné Osobitné 
podmienky pre slufbu prenosíternosti čísla spoločnosb Slovak Telekom 
vzfahujuce sa na prenositernosť čísla v mobilnej sieb • (ďalej len .doterajiíe 
podmienky"). Konania o prenesenie Prenášaných člsel začaté podra 
doterajšieh podm~enok sa dokonČia podra týchto Osobitných podmienok. 

Slovak Telekom, a.s. 

. . . . . . ~ . . 
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Preberací protokol: 6190V A00608/12 
DODA V A TEĽ: 

Ing. Juraj Mikler- BYRON 

Nám. A. Hlinku 30 
953 01 ZLATÉ MORAVCE 

IČO: 33401799 

ldentifik. č. pre DPH: SK1020413680 
Vybavuje: Paulikova Jana 

Zmluva/Obj.: 

Por. l KiMI tDV8IU INáov 

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 48000423280 

2 MTE.HT.EXPLORER HTCC EXPLORER 1 357953048521602 

Odovzdal 

Odberateľ svojim 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 Mik ler - BYRON 
Tekovská 16 
953 01 Zlaté Moravce 
Prevádzka : T - Centrum 

Nám. A. Hlinku 30 
953 01 Zlaté Moravce 

IC DPH : SK102041 3680 !CO: 33401799 
----------------------------------------
3FF AKTIVACIA POSTPA ID 64K. 

8. 340 1.000 ks 
HTCC EXPLORER 
Doklad : 6190VA00608/12 
CELKOM 

NEW 
8.34@ o 
0. 8~ D 

# 
11 . oo € 

======================================== 
Hotovosť 11 . 00 € 
CELKOM 1 1.00 € 
KURZ EUR=30. 1260 Sk CELKOM 331 . 39 Sk 
=============================·=========== 

20% ZAKLDA~ 
CELK ZAKLDA~ 

9.17 DM 
9. 17 DA~ 

1. 83D 
1. 83 

======================================== 
DKP:6291020413680005 SN: TPG11 00448 
11/04/2012 11:19 C. ú/Z:00006/00509 l'F 

Ked Sl Je KUPUJUCI povinný po oprave vyrobok prevz1ať. 

A855455 

3 

Batéria: ť 
Typ: 
Výrobné číslo: 

Na bíjačka: l 
Typ: 
Výrobné číslo: 

Iné: 1/F 

' . /!#l/ "u;;u Datum predaja: ....... : ... .. : ..................... ........................ . 

s1acov na mobilný telefónny pnstroj, 24 mes1acov na príslušenstvo (vrátane batérie), 
u ku na servisné práce. Záruka sa vzťahuje na akost, komplet nos! a funkčnos! výrobku Záručná doba 
laba sa predlžuJe o dobu, ktorá plyn1e odo dna uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do d1'la, 

2. Obsah záruky: Počas plynutia záručneJ doby zabezpeči predajca prostredmctvom autorizovaných servisných stredisk bezplatné odstránenie vád vzniknutých 
preukázateľne v dôsledku vady matenálu, vady súč1astok. vady konštrukcie alebo vadneho zhotovenia vyrobku. V prípade Zistenia neodstránitel'ne1 vady, ktorá 
bráni riadnemu uživaniu výrobku ako výrobku bez vady, má kupujúci za splnenia podmienok uvedených v Reklamačnom poriadku nárok na výmenu výrobku 
alebo ma prava od kúpnej zmluvy odstup1t. 

3. Podmienky záruky: Ak sa v zaruč nej dobe vyskytne vada výrobku, ktorá nevznikla zavmen1m kupujúceho, bude výrobok bezplatne opravený za predpokladu. že: 
• kupuJUCJ odovzdá pn reklamácii platný originál záručného dokladu, riadne vypi neny a potvrd eny pečiatkou predajcu, 
• výrobok nebol poškodeny mechan1cky alebo tekutinou, 
• pri obsluhe boli dodržané predpisy a postupy podľa návodu na obsluhu, 
• na výrobku neboli urobené Žiadne úpravy, opravy alebo neoprávnené man1pulác1e, 
• výrobok nebol skladovany a použivaný mimo teplotnych podm1enok predpisanych v navode na obsluhu. 
• výrobok nenesie stopy po skladovaní alebo použ1van1 vo vlhkom, prašnom, chemicky Čl mak agres1vnom prostredi, 
• výrobok bol odborne nainštalovaný autorizovaným inštalačným stred1skom a kupUJÚCI p1edloži platný Inštalačný protokol. 

4. Rozsah záruky: Záruka sa nevztahuje na poruchy vzniknuté následkom: 
• prudkeho nárazu spôsobeného pádom. havánou voz1dla, v ~torom bol výrobok na1nštalovany a pod., 
• i1velneJ pohromy, 
• vystavenia výrobku nepnmerane nepriaznivým podmienkam alebo nepriaznivému vplyvu počas1a, ako 1e napr. nadmerné slnečné žiaren1e, dažď, sneh, 

kondenzát zapríčinený prechodom z mrazu do tepla, vodná para a pod., 
• pmodzeným opotrebovanim v dôsledku použivama výrobku vratane úbytku Čl úplnej straty kapacity batérie 

5. Osobitný rozsah záruky pri batériách -dohoda o vlastnostiach, učele a akosti baterie mobilného telefónu: Vyrobnou vlastnosťou predávaneJ baténe 1e 
schopnosť zachoval si rovnakú akost ako v čase predaja len po dobu šiestich mesiacov odo dňa začatia jej užívania, pnčom po teJtO lehote sú akékofvek pre,avy 
vo vlastnostiach baténe v podobe úbytku jeJ výkonnosti už len prejavom jeJ prirodzeného opotrebovania, čo nie je považované za vadu batérie. Na tento účel 
sa považuJe dátum predaJa mobilného telefónu za začiatok užívania baténe a za začiatok uživama mobilného telefónu, ku ktorému bola táto batéria dodaná 
KupuJUCI prejavom záuJmu o ku pu tohto mobilného telefónu spolu s batériou zároveň prejavuje vôfu smeru1ucu k začatiu užívania batérie spolu s mobilným 
tele lonom v deli 1ch predaJa. Základnou podmienkou zachovania si nadnych funkčných vlastnosti predávanej baténe počas lehoty š1est1ch mesiacov odo 
dna začat1a jej užívania je už1van1e teJtO baténe výlučne s mobilným telefónom, s ktorym )e dodaná baténa predávaná. Nedodržanie teJtO podm1enky zakladá 
pravo predávaJúceho neuznal reklamaciu dodávaneJ batérie ako dôsledok nedodržan1a záručných podm1enok predávanej baténe. Pre) av záuJmu kupujúceho 
o dodavanu batériu s vlastnosťami uvedenymi v navode sa v zmysle ust.§ 496 ods. 1 Občianskeho zákon nika považuje za dohodu o vlastnostiach, účele a akosti 
predavane) batene 

6. Nezáručná oprava: Ak pn oprave mobilného telefónneho pnstro)a alebo pnslušenstva bude z1stena vada, na ktorú sa nevzťahuje zaruka, kupu)uci bude 
upozorneny na to. že 1de o nezáručnú opravu, a bude vyzvany na udelenie su hlasu alebo nesúhlasu s 1ei uskuločnením. Po udelen1 súhlasu s vykonan1m 
nezáručne1 opravy kupujuc1m cenu za opravu a náhradu nákladov spo)enych s opravou hradi kupuJÚCi v plneJ výške. 

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




