
Zmluva o poskytovani verejných služieb 
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:J tl.ocsom o ZVEREJNENIE ildOjOv v zozname učaslnlkov • onlormoálel slu1be2l 

,1' %Jodam o NEZVEREJNENIE old•lo• v zoznomo uäslnlkov o informatnej slu1be2) 
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Utastnik ._...,..jntj re .. tónn.et s.lu.tby mi privo upfsat u do vereJMho telefónneho zoznamu a na sprfstupnen~e svoJic~'~ Uda)Ov poskytovaterom l'lformaenych slu!Jeb o tefef6nnyeh tlslach alebo 1e~fónnych zoznamov, a lO Y rozsahu 
oolotOnno elslo potdelon• Uúslnfko\11 n• dklo<le zmluvy • Odeje o úeoslnlko.t v rozoahu O mono. prlolvosko • lldreu IMI!tho pobytu v prtpocle fyzickej osoby· nepodnblelo. IO obcho<ln6 meno • mr.oto podn•onlo fyzldceJ osoby 
• podmoiOfo, IN) obdlodn6 meno olobO n6zov • sldlo v prtp- pr6vniclteJ osoby. v pripocle osobitneJ dol10dy o Podnikom m6tu byt' zve,.jnen61) dol!le Odojo urten6 úastnlkom. ak ".; relevan1n6 no ueely lelofónneho zoznamu. 
v pripocle !llldoSII o zverejnenie ~lov zJroven úastnlk bone no vodo"'"' • suhlosl a podi\'Mnuml zverojnenlo uvedenými v p~otuSneJ easu V~eot>ecnýc:il podmtenol<. upravujllcej pod"""nky zverojllovonlo Odojov uU.Inlkov v 
1et1f6nnom zozn~ a WlfOI'fMtnjeh ~ch. 

MOBILNÝ TELEFÓN 
Jl)p -ho -lOnu l Nolllol 300 l yYro~>ne e1s1o <IMEil l 3511110U7U03l 

VYHLÁSENIE úeASTNIKA ALEBO JEHO ZÁSTUPCU: \')'lús<4em. te som sa ~02Nmil ao Vleobecnyn'w poclmrenluomr p<e poskytovanie ve<eJ"Ych slubeb pro$0'edníctvorn rnol>dMj llela Podnil<u (dalej li len 
"Viaob«N pocjrnlenlcy"), a OSOCtlný!ro podrnlenkarno služieb M ICh Podnk vydal pro slu!by ktott poboduJem mvovll' (dalej len .osobolne poclmOenlcy'") a Cenrokom ktott sa Mo neoddolrterné súčesú teJto 
ZriNy zavaz~m dodthavlll'. Svqom podposom JIOIYrdz14em Q) pr.-.rat~e VMobecnych podm.encl<. osobotných podmienok. CemlkAI a vyU.e tpeafikov.".. SIM k.orty (o) t• 11 zjvame objednavom v 10110 Zmluve 
ipeafikované wtby Podnoku (dolet 01 len .Sildby"). [11) te aa uváz14em Nldne • .tas phC viell<y poiiiMOib vyplyYifl)ce z IOjto ZriNy. dodall<ov k Zmluvo. VHobocnych podmlonollo osot>rtnych podmienok, na,mi 
nachl a .tas plallf CW>U za -iau a poal<ytov.,.. Služieb. (lY) M som Mo Učaslnil< prúlel z ut.v ... llutby Euy nt uilv.,.. postpaodovych slubeb Podnoku 1 poNCI\anlm 11 SIM k.orty a t.lelónnello tlsla 
dlaponuj.", SIM kanou s pn~ l8lefónnjm tlslom 111< ako l" blltW ipolaftkovw v WJub podla leJIO Zlnluvy kiOrá"" bola odovzdaná Podnrkom v r*no poslcylov.,.a wtby Eaay 
SoJIUsrm s poskyl0v1111m EleklronoCk"' formy faktúry (ďale! len EF) podla VHobocnych podmlenok a Cenro"- a z*ovoň oiUIÄsrm s poskylavanlm EF proslt'ednlctvorn lnlemo1u spnllupnenrm nt rnlometo'ol"' srinke 
Podnlw. t..nem nt vedomie to nt rTIOfU badosr Podnrk z.",....;, uS!Oia EF nt mnou určenU............., ldresu a !o v pn~ poskylovanl8 EF mr ~zo snny Podniku.......". ""'omne vyholovw fakWra. 

MIESTO POSKYTOVANt.t. SLUŽIEB A CENA: -stom poskytov ... Slu:treb l",..."". SlovenskO! republiky podl• Spoafikáae ob5laln.Jiej vo V!eobecnych poctrv-. Cena ze poskytovent Slu!by )lstenoven6 
Cemíl<om. ZtrWva .-.oa pleonosf • úbnnosf dňom podprsu oboma zmlwnyml str.nami Zmluva .. uulvm nt dobu '*"ČČIU. Zmlwu J• rnc>tN nllnll' rUiciOrjm zo spóaobov uvedenych • 18j10 Zmluve 
VHobocnych podtnlonQch -Cenn< leu. 

ZnWvn6 su.ny .. útovflfl -1. to leu dňu uzo\ITMia 10110 ZrrWvy sa v plnom roz:u11u ruil ptaonosr o úbmoot Zmluvy o poakylovaro slubeb • Slu!blll- Nona1D9 uzevri10J vo vzr.nu k vyUte ipec:rfiko-..-1 
SIM kane medzi zmluvnymr Sl18naml dlla ........................... . 

Ak UWinlk pred uzovretlm te)lo Zlnluvy vyuhval Slu!by Podnku proslredniCIVom vylile ipecrftkovanej SIM kotly na zäldade p6vodnej zmluvy o poskylov.nl VO<Ofnych sluileb, zmluvn6 anny sa lýmlo zaroveň 
-1. te pC.....,. zmlUVa o poskytov.nl verejných slubeb (v zneonl vietkých jej dodotkov. zmien a doplneni uzoovononych čl ul v plsomnej forme alebo ln.k) sa • cetom rozsahu ntlridzaiOUio Zmluvou. Zánikom 
p6vodnej zmluvy o posky1ovanJ ve<.,ných slu!leb viek nezenkajú Mrolcy zmluvnych ann ul vznlknul6 z p6vodne) zmluvy o poskylovoonl ve<ejných slulleb, ktott zosliYIIIÚ zachoVa"' aJ po jej Unrku (najm• prjvo 
Podniku nt .:nrlldu Slulleb posky1nulých Účaslnikovi na zäldllde p6vodnej zmluvy o poskylovoonl ~ slutleb. ~o aj právo Účastn<ka raldamovar správnos( úhrady - kvai•IU poskylovaných Sluileb na 
zäldade p6vodnef zmluvy o poskytovoonl vorejnych služieb z;o podmienok uvedenych v Zákone a Vieobecnych podmienkach) 

v pri~. M Účaslnlk pt*j uzavrllllm 10)10 Zmluvy vyu:tival Slul:by Podn•ku proslrlldniCIVom vy&S.•Ipeafikovanej SIM kotly na zäklade p(wodnej zmluvy o poskylovoonl ver.,nych sluileb, kiCd • zmysle prisluinych 
JW*vnyc:h ~plsov zanikla ako úvlllá zmluvo alebo zanikla ne zäldade Iných prjvnyc:h olwtotnosU (.".,_ lkutočnoltl uvedených v IOfiO Zmluve), Účaslnlk bene nt vedomie a aúhlasl s rtm. te Podnrk mMe po 
uzev.-!1 tejto ZriNy -~ ÚčasonlkOYI do ullvanla rovnakú SIM 1w1u vylto. !peofikov.nú spolu s rovnal<jm pndel.ným lel.tônnym člslom , ktcri Účaslnlk uilval no ú- p6vodneJ zmluvy o poskytovani 
.....,nych slu!ieb 

VYHLÁSENIE ZÁS11JPCU útASTNIKA (ok je úe.stnlk zastúpený): Vyllla"4'1"' . !o som Qldvneny konar v mene • na Ibi Účaslnika na zMdade praom"""' splnomocnento s urlldne .....,.."ym podpisom 
UtaslnlkAI alebo ~ zälclllde úkona alebo n. ú-rozhodnutra itilneho Olgánu 

V Zletych MoravCiaCh. dfla 11 spr~12 

~~ 
Slove~! Telekom. a" 

v zastúpen/ 
Jane Paulrkove obc:hodný reprezentant 

Slovak Telekom dOvemé 

3 

104794317Z112 

Mesto Zlaté Moravoe 

v zastúpen/ 
Peter Ing Lednár. CSc. 

C2012Tawer 



Dodatok 
k Zmluve o poskytovani verejných služieb . • • • • • • • • uzavretý pod!' a z81tona e. 35112011 Z.Z. o elektronidlycll komuntkéollcll v zneni nesk<rilcll predpisov 
le. 911368166, SIM kerta e. 8942102480004233389 
(d'alej len "Dodatok") 

ST ·C 1 str. 

PODNIK 
Obchodn6 nwno S lovak Telekom, a..s. 
Sicfto / ~reSil Karadilčova 10,12613 Bmos leva 

Zot>~sany Obchod.ný r~ttater Okrean4iho sUdu Bmisllva~t oddiel SA, vloika t:fsk) 2011/8 
ICO SS 7$3 Ut Ol 2020273&93 IC pte DPH SK202027SI93 
Zaslúpony Jana Paullkova, obchodny repreuntant Kl>d pnldajcu 01.LM.BYRON.PAUUKOVA.JANA Kl>d tlaflva C0030 

(c1alej len 'l'OOndCI 1 

ÚČASTNiK · PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ 
Obdlodn6 meno l nAzov Mesto Zlltt Moravce 
Sldlo / I!Uostopodnlkanll 1. mija 2, tSl 01 Zlaté Mo~vce 
Register. č1sio úpcsu podnlkatera 

fiCO 00301111 OIC lep,., DPH o 
Zastúpeny P-r Ing. LAdn.tor, CSc. 

(ďalej len "Ueastn k} 

TABUĽKA Č 1 
Programs.tu!teb: RElAX 100 Alctlvab!y poplatok: 10,01 t 
T~ MTIDitoY6 zal\ldenie Nolria 300 Výrobn6 čisto (IMEIIEUQ 351&11053749033 
Maxin\ilna kúpna cena z.a MTID*IOY6 uriaden6e 1,00C 

Doba vlaunostl. 24 mesiacov M01lmlilny -rom Slu!ieb RELAX IO 
Zmluvn.t pokuta 241.15( 

Podntk a Účaslnlk uzatvára)l) tento Dodatok. ktorým sa Zmluva o poskytovani verejnycll slubeb uzatvoren.:. vo vzt'ahu k Le/SIM kane s Clslom uvedenlm v zllhlavf tohto Dodatl<u meni a upraVUJe v rozsahu 
a sp6sobom uvedeným v tomto Dodatku (dalej len .Zmluva·). Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom doU<nuté zostávaJú v plalnos~ bez zmeny. 

1. Predmetom tohto Dodatl<u JO. 

a) 

b) 

c) 

d) 

2. 

l. 

4. 

5. 

'· 
7. 

aktlv•cla programu Slutleb uvedeného v tabul'ke t . 1 tohto Dodatku, a to vo vzťahu k SIM karta uVedeneJ v zéhlavl tohto Dodatl<u, resp. k Inej SIM karte, ktorä JU bude v budúcnos~ nahradzovat' 
(daleJ len "SSM ka rt.") s tým, že Účaslnlk je powmý zapla~ľ ald!vačný poplatok za aktivaau SIM karty uvedený v tabull<e č. 1 tohto Dodatku 

z.ävazOk úeaslnike riedne a včas plabť cenu za znadente a poskytovarve Slutleb Podntku podfa zvoleného programu Slutleb a dodrtiavat' svoje povinnosti v súlede so Zmluvou. týmto Dodatkom. 
Vleobecnými podmienkami pre poskytovanie verejnýcll stutleb prostrednlctvom mobilnej Stete Podrvku (daleJ len .Väeobecné podmienky"), Cennlkom pre poskytovan"' slutleb Podntku (dalej len 
.Cannlk") a zllvllzok Účastnlka zaplabť Podníku admln1straUvny poplatok v slAede s Cennlkom za vykonan~e administraUvnycll alebo tecllnickýcll zrnten v systémoch Podniku v súvtslosb s uzavretlm 
tohto Dodatku k Zmluve, a to vo výäke 3,98 Es DPH (dalej len .Admlntstr8tlvny poplatok·). pnčom AdmtncstraUvny poplatok bude Účaslnlkovi vyúčtovaný v prv9J faktUre za Slutby vystaveneJ Podn1kom 
a doručenej Účaslnlkovi po podpise tohto Dodatl<u k Zmluve. ak sa Účaslnlk s Podnikom nedohodne Inak. Účastnlk nte JO povtnný zaplaUf Podntku Admtnistratlvny poplatok, ak sa uz.atvllra DodatOk 
(i) súčasne s akttvadou novej SIM karty, kedy sa účtuje ptislu!ny akt!Vaeny poplatOk, (1i) pn precllode zo služby Easy na niektorý z mesačnycll programov, kedy sa účtUJe poplatOk za precllod v sUiade 
s CeMikom. úeaslnik podpisom tohto Dodatku vyhlasuje, že bol oboznä.meny Podn1kom. že aktulllne 1nforrnaae o platných cenach za Služby Jfl možné zlskef v aktuäinom Cennlku doS1Upnom na 
www. telekom. sk alebo Inej internetovej stránke Podn1ku, ktorá fU v budúcnosti nahradi a na predajnýcll mtestecll Podniku. 

zävazOk Podrvku zat>ezpečtf úeastnlkoVl predaJ zravnaného mobilného telefónu, ktorý Je blltite !peofikovaný v tabull<e e. 1 (daleJ len "MT"). Účaslnlk bene na vedomie, te MT fO v čase Jflho predaJa 
Účastnikov! zakódovaný len na použitie so SIM kartou Podniku a že bude odkódovaný na zi!Jdade plsomneJ Žiados~ Účaslnlke po uplynut! doby vtazanostl podla tohto Dodatku a po ultradenl poplatl<u 
podfe platného Cennlka Podniku ÚčaSinlk SVOjim podpisom zaroven potvrdzuje prevzatie vyUie $peetfikovaného MT, 

zavazok Podniku poskytnUt' úeaslnlkovt, ktorý v súvtslosb s týmto Dodatl<om mil aktivovaný program Slutteb Relax 100 v SpoJeni s prevzatlm zavllzku vtazanosb v zmysle tabull<y e. 1 tohto Dodatl<u, 
vo vztahu k SIM karte. zfavu vo vý!ke 50% z ceny mesačného pauUineho poplatl<u programu Slutteb akttvovaného týmto Dodatkom. a to počas doby od uzavreba tohto Dodatku do uplynutia doby 
viezanosb dohodnutej týmto Dodatkom. Nárok na poskytovanie zfavy z ceny mesačného pauUineho poplatl<u po<l'a pre<lchádzajúcej vety zanikne. ak Účaslnlk počas doby poskytovania zravy potJada 
Podntk o zmenu alebo preruMmie poskytovania Slu!ieb alebo o deaklivadu programu Slu!ieb aktlvovaného týmto Dodatkom. pričom terno nárOk opätovne nevzmkne anJ v prfpade, ak Učastnlk 
opatovne potteda Podnik vo vzt'ahu k SIM kane o akt1vllou programu Služieb ektivovaného týmto Dodatl<om. Účaslnlk bene na vedomie a súhlasi s tým. te zfaw poskytnutU na zéldade tohto bodu 
Dodatl<u nte je motne počas jej poskytovania vo vzt'ahu k SIM karte kombinovať a súčasne vyu!lvar s akoukotvek 1nou zfavou alebo akCIOvou ponukou Podniku, ek z výslovnýcll pokynov Podniku 
nevyplýva mečo tné Za zúčtovaCie obdobie trvaJúce ku dňu úbnnost1 tohto Dodatl<u Podnik poskytne ptislu!nú zfaw z allkvolnej časb mesačného pau!oälneho poplatku účtovanej za obdobie od 
účonnostl tohto Dodatku. V ptipade zániku nllroku na poskytnutie zfavy podra tonto pi smena Dodatl<u. najneskôr ~ak po uplynuU doby poskytovama zfavy, bude Podnik poskytovať ÚčaslnlkOVI program 
Slu1ieb aktivovaný týmto Dodatkom alebo Účastníkom ZVOlený Iný program Slutieb za $tandardnú cenu podfa Cennlka plalného v časa poskytovanta prlslu!ného programu Slutteb, Doba poskytovania 
zravy podra tohto plsmena Oodatl<u sa v ptipade preru$enca alebo obmedzema poskytovan1a Slutteb Podntku poskytovanýcll Účaslnlkovt vo vzt'ahu k SIM kene nepredlžuje a uplynie dňom ktorý by 
bol posledným dt'lom doby poskytovanlazravy v ptipade, ak by k predmelnému preruM!rvu alebo obmedzentu poskytovania Slutieb nedo!lo. 

Účastník sa zavazuje, že po dobu viazanosti uvedenú v tabu11<e ~. 1 tohto Dodatl<u (dale11en .doba vtazanosb·) nepotlada o vypo)Onie SIM karty z prevádzky a že sa nedopusti takého konanta a am 
ne\.1110žnl také koname, na zlll<lade ktOiého by Podmku VZntldo právo zru!iť Zmluvu odstúpenlm od ll8f alebo prévo vypovedat' Zmluvu z dOvodov poru$en1a povimosb zo strany Účaslnlka. za tladosr 
o vypojenia SIM karty z prevädzky sa pntom považuJe najma výpoved Zmluvy zo strany Účaslnika. tJadosť o jej vypojanle v ptipade straty alebo kräde1e StM karty, ako a) odstúpenie ÚčaSinlke od 
Zmluvy z 1ného dOvodu, naž JO poru!enie povlmostl na strane Podntku. Účaslnlk zároveň bene na vedorrue a súhlasi s tým, te (i) počas doby viazanosti ne.mOte požledar vo vzt'ahu k SIM kane 
uvedenej v zllhlavl tohto Dodatku o akOvllou alebo o zmenu akttvovaného programu Slutteb na program Služieb iTanff, okrem prlpadu, ak sa Jedné o zmenu ut akttvovaného programu Slut1eb 1Tanff a 
za splnenia podmienOk stanovenýcll Podnikom (ll) počaS doby viazanosti nemOže potladaľ vo vzfahu k SIM kane uvedenej v zllhlavi tohto Oodatl<u o akttvllou alebo o zmenu akttvovaného programu 
Služieb na program Slutleb Podra seba. okrem ptipadu, ak sa Jedná o zmenu ut aklivovaného programu Slutteb PO<fa seba a za splnema podmienok stanovenýcll Podnikom.Podntk a Účastnlk sa 
dohocli, že za žladosf o vypoJenie SIM karty z prevádzky podra tohto bodu Dodatku sa považUJe a) žiadosť úeaslnlke o prenesenie telef6Meho Clsla uvedeného v záhlavl tohto Oodatl<u od spoločnosti 
Slovak Telekom. a.s. k 1nému podniku poskytufúcemu verejnú mobilnú telef6Mu slutbu v Slovenskej republ1ke. S ohľadom na predmet plnerua uvedený v bode 1 tohto Dodatku. osobtlne s ohl'adom 
na závazOk Podniku zabeZpečiť Účastníkovt pradilf zravneného MT podra bodu 1 plsm. c) tohto Dodatl<u a Podnikom poskytnutú zravu z kúpnej ceny MT. sa Podntk a Účaslnlk dohodli te po dobu 
viazanosti uvedenú v tabull<e e. 1 tohto Dodatl<u úeaSinlk nepotlada o prenesente Clsla uvedeného v z.áhlavf tohto Dodatl<u od spoloenosu Slovak Telekom, a. s .. Účastnlk zllroveň bene na vedomie a 
súhlasi s tým, te v ptipede porutenta dojednania uvedeného v predChádzajúcej vete JO v súlade s týmto bodom Oodatl<u povtnný uhradil' Podn1ku zmluvnú pokutu uvedenú v tabull<e e. 1 tohto Dodatku. 

Účastnlk bene na vedomte, že Podrvkom poskytnutá vý!ke zfavy z kúpnej ceny MT Je odlt!ná v zavtslosu od zvoleného programu Slutteb. Účaslnlk sa zavazu)fl. že po dobu Vl&zanosb uvedenú v tabull<e 
e. 1 tohto Dodatl<u nepožiada o akttváclu alebo zmenu programu služieb na program služieb s nltlím mesaeným poplatkom, ako ma mintmlllny program služieb uvedený v tabufke e. 1 tohto Dodatku. 

v ptipade poru!oenca závazku Účastnlke uvedeného v bode 1 plsm. b) alebo v bode 2 alebo v bode 3 tohto Dodatl<u. v dOsledku eoho dOjde k näslednému vypo)enlu SIM karty zo strany Podntku, 1e 
Účastnlk povinný uhradtľ Podnllw zmluvnú pokutu uvedenú v tabull<e e.1.V ptipade tJadosti Účaslnlke o vyp<>J."..e SIM kerty z prevädzl<y v zmysle bodu 2 tohto Dodatku 1e zmluvné pokuta podfa 
predehédzaJúcej vett splalnil okamihom doručenia žiadosti o vypojente SIM karty z pravédzlly Podn1ku. 

Tento DodatOk JS plalný a ile!nný dilom Jeho podpisanca zmluvnými stranami. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu určttú, a to na dobu vtazanosb uvedenú v bode 2 tohto Dodatl<u, ktorá sa v 
ptipade preruM!nla alebo obmedzenia poskytovania Služieb Podniku na základe žiadosti Účaslnlka alebo na illlede využrtla préva Podniku preru!lr alebo obmedZiť ÚčastnikOV! poskytovanie Slu!ieb 
vyplývajúceho z prfsluinýcll právnych predptsov alebo Vleobecnýcll podmienok. automaticky prodlti o obdobie zodpovedajúce skutoenému trvantu preruM!nta alebo obmedzenia poskytovania Služieb 
Podntku. V ptipede, ek po uplynut! doby vtazanosb podfa predcllädzajúceJ vety tohto bodu Dodatku Účastnlk poknlb.lje vo vyu!lvani Slubeb. Lj. ak nedo$lo k ukončeniu Zmluvy niektorým zo spôsobov 
ukončenia Zmluvy ku dnu uplynutia doby viazanos~ . Slutby v rámci dohodnutého programu Slu!1eb alebo programu Slutteb zmeneného v súlade s dOjednanlm uvedeným v bode 3 tohto Dodatku. 
ako aj vietky Služby aktivované vo vzt'ahu k SIM kane popn Službllch v rámci dohodnutého programu Slutteb budú Účaslnlkovt poskytované na zi!Jdede Zmluvy na dobu neurttlú za ilandardnýcll 
podmienok spoplatflovanca týchto SlUŽieb po<fa platného Cennlke, ak nebolo zmluvným• stranamc výslovne dohodnuté 1nak. 

Zmluvné strany sa dohodt, te v ptipade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podntk opravnený ktorúkol\lel< z konečnýcll cten slu1ieb Podntku upravtľ tak že k zaldadu dane (cene bez DPH) 
uplalnl sadzbu dane zrane, hodnoty ektuälnu v čase vzniku daflov&J povtnnosti PodnikU. 

Tento ~~tvprfModdelt~nú súčasť Zmluvy. ~ E. S TO 

V Zlatých Moravdacll, dt'la 11, aprl la 2012 11 aprlla 2012 

/}16 
SlovaiiTelekom. a.s. 

v zastúpen/ 
Jana Pauhkova. obchodný reprezentant 

Slovak Telekom dôverné 

1~11 111 
1047943170110 

Mesto Zlaté Moravca 

v zastúpen/ 
Peter Ing. Lednár, CSc. 

C2012 Tower 



Súhlas so spracúvaním údajov Účastníka na marketingové účely 
Žiadosť o začlenenie/vyčlenenie do/z databázy 
l č. 911368166, SIM karta č. 8942102480004233389 

PODNIK 
Obchodné meno Slovak Telekom, a.s. 
Sl dio l adresa KaracWCova 10, 825 13 Bratislava 
Zaplsaný Obchodný register Okresného súdu Bratislava , oddie Sa, vlotka Clslo 208118 
l CO 35 763-469 OIC 2020273993 
Zastúpený Jana Paullkova, obchodný reprezentant Kód p<lldajcu 

(ďalej len "POdnll<") 8 

ÚČASTNÍK · PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ 
1 Obchodné meno l nézov Mesto Zlaté Moravce 
Slclo l mleslo podnikania 1. mtja 2, 953 01 Zlaté Moravce 
Register, Clslo %8plsu 
podnika tela 
l CO 00)08876 Die 
Zastúpený Peter Ing. lednar, CSc. 
Dátum narodenia ") 1 o zena O Mu1 l 

taalet len -vcastnuq 

UDELENIE SÚHLASU: 

• • • • • • t][~ • • 
ST ·C 1 str. 

IC pn~ DPH SK20202738t3 
01.ZM.8YRON.PAUUKOVA.JANA 

IC p<11 DPH o 

Ja. útaslnlk. tjmto ollhlaolm. aby spoločnost Slovak Telekom. as .. KaradtJčova 10. 82513 Bratislava (ďalej len .spoločnost Slovak Telekom") 
(i) l ÁNO o NIE poutlvala moje údaje na matkellngové Učaly (napr. na vyp<11covarue marl<ebngových ponUk spoloCnosti Slovak Telekom alebo iných osOb). Tento súhlas sa vzťahuje na údaJe 

zfskané zo '~Hikých zmluvných vzrahov medzi mnou a spoloCnostou Slovak Telekom v zmysle vteobecných podmienok vydaných spoloCnostou Slovak Telekom pre prfslu!núlé slutbuly (Clénok 
.Sp<acl)vanoe na marl<ebngové účely") tzn. aj na údete. ktoré o útastnlkOVl spoloCnost Slovak Telekom ziska zo zmlúv, ktoré budú uzavreté až v budúcnosti. ako &J zo zmlúv uzavretých v minulosti 
a zahMa ldentsfikačné. kontaktné. prevádzkové a Iné údaje, ktoré spoloenosr Slovak Telekom ziska v súVlslosti s poskytovanlm slutíeb (napr. doba trvania zmlúv. druh programu slutíeb. akbvované 
slo.dby, objem pn~vádzky. mnou volané telefónne č! sla). s výnornkou mOjho rodného č! sla. č! sla Identifikačného dokladu alebo 1néh0 dokladu toto2nosb, ttatner prfslu!nosb a vý!ke m<>JICh neuhradených 
z.évazkov. Tento súhlas sa vzrahuje aj na údaj o dillume mOjho narodenia a na údaj o mojom pohlavl (mutnena) uvedené vyUie v tabull<e, Slovak Telekom mOte na zéklade poskytnulého diltumu 
narode111a spracúvat na marl<etingové úeely ar údaj o mojom vaku. Zérova~ súhlaslm. aby ma spoločnosť Slovak Telekom kontaktovala p<11 účely pnameho marl<eungu produktov a slubeb spoločnosb 
Slovak Telekom a Iných osOb najmé prostrednlctvom volarua. automabckých volaclch systémov. zasielame elektronickeJ PQ!ty. vrétane SMS a MMS. Súhlas podla tohto bodu trva do uplynuba 1 roka 
po z.érlku w elkých zmluvných vzťahov medzJ mnou a spoloCnostou Slovak Telekom. 

(i) o ÁNO ./NIE poskytia údaje o mne v rozsahu uvedenom v bode (l) spoločnosti Zoznam. s.r.o., Zoznam Mobile. s.r.o .. PosAm, spol. s r.o., a dal!lm dcérskym spoloCnostiam spoloCnosb Slovak 
Telekom. Tlelo osoby móžu poutívat poskytn\Jl6 údaje na marl<etingové úeely uvedené v boda (l) (tzn. aj na vypracova111e marl<etingových ponúk a konlaktOvarue volanlm alebo elektronickou po!tou), 
a to po dobu 1 roka po tom. čo im budú poskytnuté. Podmienky poskytnutia údajov sú uvedené aj vo vteobecných podmienkach vydaných spoloCnostou Slovak Telekom p<11 prfslu!núlé slutbuly 
(elanok Poskytovanie údaJOV) 

SpoloCnost' Slovak Telekom mó.te poutívat more údaje na marl<ebngové účely za podmienok uvedených vo vteobecných podmienkach vydaných spoloCnosfou Slovak Telekom pre prlslu&núlé slutbuly, v 
prtslu!ných prévnych predpisoch a v súlade s mojimi súhlasmi, ak sú podmienkou spracúvania. Benem na vedomie. te poskytnube údajov a súhlasov podla bodov~) a/alebo (1i) vy!!ie na 1ch sprecúva111e 
na marl<etingové úeely je dobrovoľné. r~eto súhlasy m6tem kedykolvek odvolať prejavom vóle doručeným spoloCnosb Slovak Telekom. 
Benem na vedomie. ie môžem spoloCnosť Slovak Telekom po11adaľ o lrlforrMclu ako sa moje údaje poutlvajU. Detailné vymedzenie prav obsahuje §20 z.ékona o ochrane osobných údajov a su blli!la 
!pecofikované 111 vo Weobecných podm~enkech vydaných spoloCnostou Slovak Telekom pre prfslu!nú/é slutbuly(čiSnok Poučenie o prévach dotknutej osoby). 

ODVOLANIE SÚHLASU/ODMIETNUTIE POUžiVANIA ÚDAJOV: 

1) Žladam o vyCienenle z databázy pre zasielanie reklamných lnformtcll cez-): 
./SMS /MMS /e-mail 
l Telemarl<ebng (volania) /listy. letáky zaSielané po!lou l Ponuky vo faktúre 

2) Žladam ""): 
1 aby m1 spoločnost Slovak Telekom nezasoelala reklamné ponuky a rnformáae týkajúce sa produktov a slut1eb tretieh stran 

Vyhlasujem. !e vyUie uvedené súhlasy zodpovedlljú motaJ slobodnej a vMneJ vóll. 

V Zlatjch ~rlla 2012 

~~---:...>---
Mesto Zlaté Moravce 

vzastlipenf 
Peter Ing. Lednér, CSc. 

") na základe poskytnutého údaru o dátume naroden1a m61e byt spracúvaný a1 vak ÚCeslnika 
-) ozneCanlm prfslu!ného poiiCka ÚC&stnlk vyjedru)8, že si neželá byf kontaktovaný daným kanálom aleoo s danými ponukami 
""") doplni sa obchodné menolnézov. meno a priezvisko, lunkCia. podpis a peCialka podpiSUJúceho 

Slovak Telekom dOVemé ll 
1047943170196 

l Obsahové SMS - Slo.dby mobilner zábavy 

C2012 Tower 



Žiadosť účastníka o zmenu Zmluvy o poskytovani verejných služieb
zmena údajov účastníka, resp. adresáta 
k Zmluve o pripojeni. l č./ EU l 911873654 
lchleJ lin "Zmluvo") medzi 

PODNIK 
Obchodnj mono Slovak Telekom, a..a. 
Sidlolldfesl Karad!~ova10, 1251, BmhlaVI 
Zlplsaný Obcbodtlj NgiS1tr OktesMho súdu Bratislava l, oddiel k. vlotka tislo 2011/B 
ICO U7tl4U OIC 202027UU 
Zastúpený Jana Paullkova, obchodny rapruentant Kod predo)ou 

d11011tn 'Podnlll/ a 

ÚČASTNiK ·PRÁVNICKÁ OSOBA l F'fZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ 
ObchodM meno f nUov Mesto ZJatt Mot"'YC.I 
Sidlo l miHlo podniklO ll f , mijl 2, IU Of Zll .. M01'11Y<I 
Register. etslo uplsu poanlkll e/1 

l ICO 0030U71 Dl 
Zastúpeni Pot.r lnV. l.ednjr, CSc. 

(O'IIOj lin '\JCUI/IIll 

• • • • • • • • 
ST ·C 1atr. 

l pre DPH SK202027UU 
Of.zM.BYRON.PAUUKOVA..JANA 

l IC pro DPH 

J1. úwtnlk týmlo !lldam v oullde • prfslu!njml. Vkol>ecllými podmienkami pre poskyiOvanie vero)niell olutieb prosltednf<tvom mobilne) .rote Podniku (dole) l<tn 'Vkot>e<n6 podmienky') . o vykonanie nt.redujUcich zmien 
Zmluvy o poskytovani vorejni<fl skäleb (dal<t) l<tn 'Zmluvaj 

Zmena udajov utaatnlka l Zmena bydllak.J$1dlo lmles13 podnikani• 
P6vodn6 úd oje: Nove údoje: 
Mesto Zlatli Moravca Meslo Zla!é Moravce 
1. mtja 2 1. m6)a 2 
953 01 Zlaté Moravca 953 01 Zlaté Moravce 

uteslnilc zodpoved• z.o sprtvnost' uvedenýdlldenufiklčnýell úda)ov. 
Učastnlk týmto potvrdzuje Je zmenou obchodneho mena/zmenou prllvnej formy Z0$1Avajll votj Podnltcu zachovan' mtky jeho :dvltky :z:o zmluvy o UstuJúce ku dftu vykonania zmeny. Tito 1Jadosf po jej akupt•di Podn1kom 
bude tvottr neoddelternll sť.ltasf Zmluvy v zneni fej neskor'Sich zmien 1 dodatkov. VSetky ptiva 1 povinnosti. klor6 n141 sl) dolknut6 touto llidosfou 1 }et 1kceptidou Podnikom. omvajU zachovan6 v pc)vodnom zneni. 

Zmenu Zmluvy Podnik rjmo lkcepu,.,e. Zmenu v IJdljoch útastntka Podnik overil na predtotenom doklade 

3 

llll lllll~llllllmll~l lllll ll~llll 
1047943 19A107 

. aprlla 2012 

Mesto Zlaté Moravce 

v zastúpeni 
Peter Ing. Lednár, CSc. 

C2012Tower 



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

ORDER ID~ M010046151TMSK 

ODOVZDÁVAJÚCI PODNIK· 
Obchodné meno Orange Slovensko, a.a. 
Slt:lo/ adresa Prfevoz:sU 6/A, 821 09 Brltlslava 

• • • • • • 

Zap sany v Obchodnom ,-eolstrf vedenom prf Oknsnom sóde BraUslav;~ 1, oddiel Sa, vfollca tislo 1142/B 
tg_O 35 897 270 OIC 2020216748 

(dalej len "OdOVZdavajuci podnik/ 

PRIJIMAJÚCI PODNIK· 
Obchodné meno Slovak Telekom, a.s. 
Slclo l adresa KaracWtova 10, 825 13 Bratislava 
Zaplsany Obchodný ,-eo Ister Okrean6ho sudu BraUalova l, oddie Sa, vlotka tlalo 208118 
IC< 35 783489 OIC 
Zast~ Jana Paullkova, obchodný reprezentant 

(dalej len "spokltnosr Slovak Telekom") 

ÚČASTNIK · PRÁVNICKÁ OSOBA / FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ 
1 Obch0dn6 meno l názov Mesto Zlaté Moravce 
Slclo l miesto podn!kan.a 1. mlj a 2, 953 01 Zlaté Moravce 
Register, tislo zapi su 
podnlkatefa 
l CO 00308676 OIC 
Zastupený Peter Ing. Lednlr, CSc. 

(dalej len "ZJaóafer) 

Z.áltupea tfadoteroje oprlvnený konar na zl klade výpisu z obchodneho registra 
Ustupeo tfadateraje oprlvnený konor no úklade plnomocenstva 
Splnomocnenie 

Solhlasy • plnomocenstvo: 

2020273893 
Kód pnsdejc:u 

2021058787 

o ANo 
o ANo 
n 

IC pre DPH SK2020310578 

IC pre DPH SK2020273893 
01.ZM.BYRON.PAUUKOVA.JANA 

l pre DPH 

O NIE 
O NIE 

o 

• • 
ST - C 1atr. 

Žiadate!' belie na vedomfe. t e spolotnosr Slovak Telekom je op!8vnen8 sprecúvat Jeho oSObné údaje v rozsahu údaJOV uvedených v lf!JtO Žiadosti na uteJy p.-enesen•a každého Prené!aného tisla 
~pecdikovaného v tejto ~adosu. V rámc:l lOhto spracúvania je spolotnosr Slovak Telekom opnlvnená medzi 1ným poutlvar tieto údaje za účelom overenia splnenia podmienok pre p.-enesenle tisla 
badatefom u Odovzdävajúceho poáliku. Spoločnost Slovak Telekom J& takbet op!8vnená poskytnUt' belo osobné údaJ& OdovzdävaJúcemu podniku za účelom prenesen1a PrenUaných ti sal. Spoločnost 
Slovak Telekom bude osobné údaje sprac:úvar s poutJUm automatiZovaných. äastotne automatiZovaných alebo Iných ako automatiZOvaných p.-ostríedkov spracúvania. 
Ziadater berie na vedomie. te po p.-enes&nl Pnanäianých tisel k spokltnosu Slovak Telekom ako Pnjlmajúoomu podn1ku spolotnosť Slovak Telekom 

a) sprlstupnl verejnosti informádu o tom. že volante na Pre~né čl sla sú volanlm do mobdnej state spoloálosu Slovak Telekom. 
b) poskytne iným podnikom poskytu)UC!m verejnú telefónnu službu v Slovenskej republike a osobe zabezpetujúeej prevádzku centnllnej nilrodneJ referentnej databázy prenáianých ti sal v SlovenskeJ 

republike. informáciu o tom. te Prenáiané tisla boli p.-enesená do mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom. 
a to vtrtt výlutne na účel klentffikäde V&rtiJ"fll mobilneJ telefómej SJefe spokltnosU Slovak Telekom eko Clefovf!J ver&JnBJ telefónnej s1ete na určenie tanfy. a to 8J v prfpade. ak beto mobilné člsla nie su 
zvereJnené v telefonnom zozname Utastnlkov spolotnosd Slovak Telekom podfa Zäkona a V~eobecných podmienok. a to pot.as celého trvania Zmluvy vo vztahu ku každému Prenesenému čl sl u medZI 
spoločnosťou Slovak Telekom a tladatef'om a.ko Úe<lstnlkom spoločnosti Slovak Telekom. 

Upozornenie: 

Zru!1f túto ~sr a odstúptr od zmluvy o prenose tisla ukonom voá spolotnosb Slovak Telekom J& možné v lehote do dvoch (2) pracovných dní pred dflom technického prenosu/akbväoe slubeb v sieb 
spoločnosti Slovak Telekom. a.s. spósobom uvedeným v prfslu&ných Dsobjtných podmienkach pre službu prenosttefnosb tisla spoločnosu Slovak Telekom. a.s. ( pre mobilnú s1el'). 

DeJ\ • predpokladaný t11ový rimec aktlvicle slutfeb v sieti spoločnosti Slovok Telekom: 17.04.2012 

Žiadate!' berie na vedomJe ie ak sa sUtasne s touto ~adosrou neuzatvára &J Zmluva. predmetom ktorej J8 poskytovanie slutleb spoločnos u Slovak Telekom badatefovl v súvíslosb s PnsnUaným1 člsJam1 . 
ektiväcia slutleb spolotnosb Slovak Telekom prebehne et po uzavred takejto Zmluvy a v lehotäch v n&J urtenýcn. Z.adater teda bene na vedom1e. že v takýchto prfpadoch nemusi byt vyUie uvedený 
p.-edpOidadaný dell akbväoe dodržaný. 

Tito Zledosf sa povetUJ& zärovefl za névrh na uzatvOrenie zmluvy o prenose t i sla vo vztahu k Prenálaným člslam uvedenych v l&JIO tJadosb. Podmienky uzatvoren1a zmluvy o prenose tisla a 
nadobudnutia jej Učannosu, ako 8f práva a povinnosti s tým súvísiaee. vrátane Ich prfpadného zániku sa sprevufú prfslutným1 ustanove111am1 prfslu~ných Osobitnýcn podmienok pre službu prenos1tefnosb 
čl sla spoločnosti Slovak Telekom. a. s (pre mobtlnú ste!'). 

PrtlohOU a neoddel1tafnou sUčasrou tejto ŽladostJ sú Osobttné podrmenky pre službu prenosltefnosb 
majú rovnaký význam. ako fXIJmY a skretky definované v Osobitných podmtenkach pre sl 

Zoznam prenlúných člsel: 

1. 9087901!02 l 
Žlodam o prenos tlsel uvedených v tejto Žiadosti k spoločnosti Slov ok Telekj>m. 
SVOjim podpisom potvrdZUjem správnosr v~tkych Udajov uvedených v te~o Zl b. 

otnostl Slovak Telekom. a. s. (pre mobilnú Sieť). V~tky pojmy a skratky poubté v tefto Žladosb 
a spoloálosb Slovak Telekom. a.s. (pre mobtlnú sieť). 

Spoločnost' Slovak Telekom týmto vyhlasuje a potvrdzuje, že v&etky údaje obsiahnuté v tejto Žiados U su pravdlv a úpln• a bollspoll>čnosti Slovak Telekom poskytnuté žladaterom 

V Zlatých Moravciach, dňa 11. ap<lla 2012 

Slovak Telekom d6vemé 

1~11~11111 ll 
1047943360138 

16 
Slova!. Tlil&kbm;-a.s. 

' v-rasťúpenl 
Jana Pauhkova. obchodný reprezentant 

3 

02012 Tower 



. . . . . . ~ . . 
Priloha 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 podmaenky") 

Osobitné podmienky pre službu prenositefnosti 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 vymedzenia pojmov 

Predmetom úpravy týchto Osobitných podmienok Je stanovame práv a 
povinnosti spoločnosti fo.inline "Slovak Telekom, a.s. so sídlom Karadž•čova 
10, 825 13 Bratislava. IČO 35 763 469, zapísaná v obchodnom reg1stn 
vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sa, vtožka č. 2081/B (ďaleJ 
len .spoločnosť Slovak Telekom") a Účastníka. sÚVISiaCICh s prenoartelnosťou 
telefónneho čísla v mobilnej telefónnej s1et podla ustanoveni § 48 zákona 
č. 0061012003 Z.z. o elektromckých komunikáCiách v zneni neskorších 
predpisov (ďalej len ako "Zákon") a Opatrema Telekomunikačného úradu 

2.2 

Slovenskej republiky č. Q-19/2009, ktorým sa ustanOVUJÚ podrobnosti 2.3 
zabezpečema prenosltelnosti telefonneho čísla , (ďaleJ len spoločne ako 
~opatrenia"). Spoločnosť Slovak Telekom zabezpečuJe prenos•tefnosf 
telefónneho čísla prevádzkovaného v mobilneJ vereJneJ telefónnej s.eb na 
zaklada príslušných ustanovení vyššie uvedených právnych predpiSOV a 
v rozsahu a spósobom podla týchto Osobitných podm.enok (ďaleJ len 
ako uPreno11terno•ť mobilného čis la" alebo " Služba pranoaltarnoatl 
mobilného čia la") 

Odovzdávajúci podnlkje podnik poskytuJÚCI v súlade so Zákonom mob1lnú 
verejnú telefónnu slu!bu v Slovenskej republike, ktorého účastník pož1adal o 
prenesenie čísla prideleného účastnikov• na základe zmluvy o pnpoJenl týmto 
podnikom, k Inému podmku poskytujúcemu mobHnú vereJnú telefónnu službu 
(ďalej len ako uodovzdévajúcl podnik" ). v prlpade procesu prenáianla 
čísla k spoločnosti Slovak Telekom podla čl . 2 týchto Osobitných podm1enok 
Je Odovzdávajúcim podnikom podnik poskytuJÚci mob~nú verejnú telefónnu 2.4 
službu, ktorého účastnlk podal u spoločnosti Slovak Telekom žiadosť podla 
bodu 2.1. týchto Osobitných podm1enok.. V prípade procesu prenášan1a čísla 
od spoločnosti Slovak Telekom podla čl. 3 týchto Osobitných podm1enok Je 
OdovzdávaJÚCim podnikom spoločnosť Slovak Telekom 

Prijlmajúcl podnik je podnik poskytuJÚCI v súlade so Zákonom mobilnú 
vereJnÚ telefónnu službu v SlovenskeJ republ ike, o využívame služ1eb ktorého 
preJaví! dujem na základe žiadosti o prenesenae čísla účastník Iného podn1ku 
poskytujúceho mobilnú verejnú telefónnu službu (ďaleJ len ako ~Prijlmajúcl 

podnik"). V prípade prenášama čísla k spoločnosti Slovak Telekom podla 
čl. 2 týchto Osobitných podm1enok Ja PnJimaJÚCim podnikom spoločnosť 
Slovak Telekom. V prípade procesu prenášama čísla od spoločnosti Slovak 
Telekom podla čl. 3 týchto Osobitných podmienok je pnjlmaJÚCim podn•kom 
pod mk, u ktorého Účastník podal ž1adosf (objednávku) podla bodu 3.1 týchto 
Osobitných podmaenok.. 

Prenéhn6 čia lo Je telefónne číslo v mobilneJ verejneJ telefónneJ s1et1 pndelene 
Odovzdávajúcim podnikom účastníkovi na základe zmluvy o pnpoJeni, o 
ktorého prenesenie k Prijimajúcemu podniku lento účastník požiadal, a 
ktoré je možné pren.esr podla ustanovenia § 2 ods. 1 a § 5 Opatrema a 
týchto Osobitných podmienok (ďaleJ jednod1vo ako " PranUané čislo" alebo 
spoločne ako "PrenUané čfsla"). 

čísla sa rozumie každy deň od 00.00 hod do 06.00 hod. alebo od 12.00 do 
18.00 hod. (ďalej len ako "Časový rámec") 

č l. 2 
Prenesenia čísla k spoločnosti Slovak Telekom 

2.5 

O prenesenie čísla pndeleného ž1adatefoV1 1ným podn1kom posky1uJÚCim 
mob•lnú vere1nú telefónnu službu k spoločnosti Slovak Telekom môže ž1adatel 
písomne pož18daf v)'lučne spoločnosť Slovak Telekom podaním Žiadosti o 
prenesen.e čísla k spoločnosti Slovak Telekom (ďaleJ len ako "Ž1adosn na 2.6 
Predajnom m.este spoločnosti Slovak Telekom. Spoločnosť Slovak Telekom 
môže určit' aJ iný spósob podania Žiadosti, ktorý umožni dôveryhodným 
spósobom overiť totožnosf ž•adatera, pričom v takom prípade sa iladater bude 
pn podani Žl8dosti nadlt' pokynmi spoločnosti Slovak Telekom. V prípade ak 
pre mektoré z Prenáianý~ čísel už začal proces p_rene~ema. či sla na základe 
skoršej Ž1adost1, ďalilu l18dosf o preneseme Prenašanych č1sel k spoločnosti 
Slovak Telekom je možné podať len po vybaveni a ukončení predchádzaJúceho 
prenesenia už Prenášaných čisel na základe skOrieJ Ž1adost1 

Účastník bene na vedom1e, že okamihom podania Ž1adostJ sú spoločnosť 
Slovak Telekom a príslušný OdovzdávaJÚCI podmk oprávnení spracúval' 
osobné údaje žiadatela v rozsahu údaJOV uvedených v Žiadosti podla 
bodu 2.6. písm. b) týchto Osobrtných podmienok po nevyhnutne potrebnú 
dobu najmä na účely overenia splnema podm.enok pre prenesenie čísla 
ž•adaterom u spoločnosti Slovak Telekom a u Odovzdávajúceho podmku ako 
aJ na účely prenesenia každého čísla ipeclfikovaného v Žiadosti, osob1tne 
na posky1nutie uvedených osobných údajov ž1adatera spoločnosťou Slovak 
Telekom ako PnJímaJÚCim podmkom prisluinému OdovzdávaJúcemu podniku 
za účelom overenl8 všetkých skutočnosti potrebných pre reaiiZaCiu prenesema 
príslušného Prenášaného či sla. 

V prípade, ak sú splnené podm.enky a náJežrtostl uvedené v čl.2 Všeobecných 
podm.enok. uzatvori po podani ŽiadostJ spoločnosť Slovak Telekom so 
žiadatelom Zmluvu vo vzťahu k Prenášaným číslam obSiahnutým v Žiadosti, 
ak n.e je v špecdických pnpadoch dohodnuté ~nak. Spoločnosť Slovak Telekom 
Je oprávnená do troch (3) pracovných dni od pn1at1a Žl8dosb odm.etnuť Žl8dost 
a prenesenie Prenášaných čísel obsiahnutých v Ž•adosti nezrealiZovaf v tých 
prípadoch, v ktorých je spoločnost' Slovak Telekom oprávnená odmaetnut' 
uzavretie Zmluvy so žiada telom podla čl. 2 Všeobecných podm1enok, najmä ak 
poskytovame Služby na požadovanom m1este alebo v požadovanom rozsahu 
Je techmc:ky neuskutočn1telné, alebo ak ž1adatel nedáva záruku, že bude 
dodržiavať Zmluvu, na,mli preto, že je dlžnikom spoločnosti Slovak Telekom 
alebo iného podn1ku alebo mektorý z týchto podn1kov už pred tým odstúp1l 
od zmluvy s nim alebo vypovedal zmluvu, alebo ak ž1adater nesúhlasí so 
Vieobecnými podmienkami. 

Ž•adater berie na vedomie, že po preneseni Prenášaných čísel k spoločnosti 
Slovak Telekom ako Prijimajúceho podmku spoločnosť Slovak Telekom 

a) sprístupni vereJnOsti Informáciu o tom, že volanie na Prenášané čísla 
sú volaním do s1ete spoločnosti Slovak Telekom, a 

b) poskytne 1ným podnikom poskytuJÚCim verejnú telefónnu službu v 
SlovenskeJ republike a osobe zabezpečuJÚceJ prevádzku centrálneJ 
národneJ referenčneJ databázy prenáianých čísel, InformáCiu o tom, že 
Prenášané čísla boh prenesené do s.ete spoločnosti Slovak Telekom, a 
to vždy v)'lučne na účel 1dentJfikáC1e verejneJ mobilneJ telefónneJ siete 
spoločnosti Slovak Telekom ako caeroveJ verejneJ telefónnej. siete na 
určeme tanfy, a to aJ v prípade, ak tieto čísla n.e sú na ž1adosť Učastníka 
zverejnené v zozname účastnikov spoločnosti Slovak Telekom podla § 
61 ods. 3 Zákona a čl. 5 bod 5. 1. písm. c) VJeobecných podm1enok, a 
to počas celého trvama Zmluvy vo vzťahu ku každému Prenesenému 
číslu medzi spoločnosťou Slovak Telekom a Účastníkom. 

Podstatnými nálaž1tosťam 1 l1adost1 sú 
a) označeme každého Prenáianého čl sla, o preneseme ktorého ž1adater 

ž1ada Ž•adosfou, 
b) osobné údaje ž•adatela v rozsahu titul, meno, pnezvisko a adresa 

trvalého poby1u ž1adatela, rodné číslo ž•adatera alebo dátum narodema 
žiadatela, člslo dokladu totožnosti, 

c) označen 1e Prijimajúceho podniku a OdovzdávaJúceho podn1ku, 
Spoločnosť Slovak Telekom ako PriJimaJúcl podnik prideli Žiadosti identifikačný 
kód, ktorý slúž• na jednoznačnú Identifikáciu l1adosb v ďalšom postupe 
prenesenie Prenášaných čísel. V Ž1adosb spoločnosť Slovak Telekom označi 
a1 predpokladaný dátum aktiváCie služ1eb vo verejneJ mobilneJ telefónneJ 
s1eti spoločnosti Slovak Telekom ako PnJímaJúceho podn1ku. Žiadater bene 
na vedomie a súhlasi. že spoločnosť Slovak Telekom je oprávnená pn 
akomkolvek ďalšom úkone tladatela po podani Žiadosti uskutočnenom v 
SÚVISlosti so Žiadosťou požadovať pre účely overema totožnosti ž1adatela 
uvedenie ldentJfikačného kódu pndeleného k l1adosb. 

V nadväznosn na podame Žl8dosb spoločnosť Slovak Telekom v deň pnJaUa 
Žiadosti od Účastníka poŽiada prislu!ný OdovzdávaJÚCI podmk o prenesenie 
Prenášaných čísel uvedených v Ž1ados11. V prípade, že Žiadosť nebola 
spoločnosťou Slovak Telekom pnjatá v pracovný deň, spoločnosť Slovak 
Telekom poŽiada OdovzdávaJÚCI podnik o prenesen•e Prenášaných čísel v 
zmysle Žl8dosti naJbližší pracovný deň 
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2.7 Účastník bene na vedom1e a súhlasí s tým, že v prípade, ak 
a) Odoi!ZdávaJÚCI podnik odm~etne prenesenie mektoreho z Prenašanych 

čísel uvedených v Žiadosti a túto skutočnosť spoločnosti Slovak 
Telekom spôsobom dohodnutým medzí spoločnosťou Slovak Telekom 
a OdoiiZdávaJÚCim podmkom oznám1 v lehote do dvoch (2) pracovných 
dni od pnJalia Žiadosti, alebo 

b) OdoiiZdávaJÚCI podmk sa v teJ isteJ lehote k prenesemu mektorého z 
Prenášaných čísel uvedených v Žiadosti nevyjadrí, spoločnosť Slovak 
Telekom proces prenesenia Prenášaných čísel uvedených v Ž~adosb 
zastavi ku dňu doručenia oznámenia Odoi!Zdávajúcim podnikom, resp. 
uplynutím posledného dňa lehoty v prípade, ak sa OdovzdávaJÚCI 
podnik nevyjadrí. 

Účastník dalej berie na vedomie a súhlasi 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 
množiny, a zároveň sa prenesenie Prenášané ho či sla neuskutočnilo z dôvodov 
na strane Odoi!Zdáva)úceho podniku alebo .na strane Účastníka , budú práva 
a pov~nnosll spoločnosti Slovak Telekom a Učastníka z takejlo Zmluvy rl3dne 
trvaf po celú dojednanú dobu vo vzťahu k telefónnemu číslu pndelenému 
pôvodne spoločnosťou Slovak Telekom z vlastnej číselneJ množ1ny 

2.8 Ž1adatef je oprávnený v lehote do troch {3) pracovných dni od podama 
Žiadosti prenesenie Prenéšaných čísel zrušil' u spoločnosti Slovak Telekom 
alebo u prísluiného OdoiiZdávaJÚceho podmku a to písomne, alebo 1ným 
spôsobom podla podm1enok určených tým podmkom, u ktorého Žl8datel 
prenesen~t~ Prenábných čísel zrušuje. V prípade, ak Účastník v uvedeneJ 
lehote prenesenie Prenábných čísel zruši, spoločnosť Slovak Telekom proces 
prenesenia Prenábných čísel zastavi, v opačnom prípade bude v procese 
prenesema Prenábných čísel pokračovať. Na úkon Učastníka smeruJÚCI k 
zrušeniu prenesen~& niektorého z Prenášaných čísel urobený neskôr ako v 
lehote do troch (3) pracovných dní od podania Žiadosti spoločnosť Slovak 
Telekom nebude prihliadať. Spoločnosť Slovak Telekom nebude pnhliadať am 
na úkon zrušenia prenesenia Prenášaných čísel uskutočnený vOČI spoločnosti 
Slovak Telekom v pripade, ak tento úkon nebude urobený spôsobom a vo forme 
podla pokynov spoločnosti Slovak Telekom a týchto Osobitných podmienok. 

2.9 Účastník udeluJe spoločnosll Slovak Telekom svoj súhlas na zaznamenávame 
volanl realizovaných s Účastnlkom za účelom zrušeni& Žiadosti o preneseme 
PrenUaných čísel Účastníkom a ukladanie zvukových zéznamov z týchto 
volaní, lJ. záznamov týkajúcich sa osoby účastníka a Jaho preJavov osobneJ 
povahy, na účely ev1dencie a arch1váC1e pre účely preukázanl8 zrušen1a 
Žiadosti o prenesenie Prenášaných čísel spoločnosťou Slovak Telekom. 

2 .1 o Spoločnosť Slovak Telekom ako PrijímaJÚCI pod mk za predpokladu obdržan1a 
potvrdema alebo odmietnutia Žiadosti zo strany OdoiiZdávaJúceho podniku 
oznám1 ÚčastníkoVI do troch (3) pracovných dní od podama ŽIBdosb písomne 
alebo zaslaním SMS správy na Prenábné číslo potvrdenie alebo odm1etnube 
Ž1adost1. V pripade potvrdema Žiadosti a márneho uplynuua lehoty na zrušeme 
Ž1adosu podla bodu 2.8. týchto Osobitných podmienok, spoločnosť Slovak 
Telekom oznám1 Účastníkovi deň a časový rámec reaflzáCI8 techmckého 
prenesenia čísla. a to písomne alebo formou SMS správy odoslaneJ na 
Prenéšané číslo. 

2.1 1 Spoločnosť Slovak Telekom za predpokladu poskytnutia náležrteJ súč~nnosb zo 
strany Odoi!Zdávajúceho podniku ukonči technické preneseme Prenálaných 
čísel k spoločnosti Slovak Telekom naJneskôr do p18bch (5) pracovných dni 
odo dňa pojatia Žiadostí. ak nie je s Účastníkom dohodnutá dlhi1a lehota na 
ukončenie prenesenie čísla. 

2.12 Účastník v zmysle ustanovenia čl. 5 bodu 5. 1. písm. b) Všeobecných 
podmienok berie na vedom~e a súhlasi s tým, že spoločnosť Slovak Telekom 
vykoná aktiváciu SIM karty a začne Účastníkovi k Prenášanému číslu 
poskytovať Služby prostredníctvom tejto SIM karty až v okam1hu reaflzaCie 
techmckého prenesema príslušného Prenášaného čísla medz1 vereJnou 
mobilnou telefónnou sieťou Odoi!Zdavajúceho podmku a vereJnou mobilnou 
telefónnou Sieťou spoločnostJ Slovak Telekom, naJneskôr v lehote podla bodu 
2 .11 . týchto Osobitných podmienok, ak n~e je s Učastnikom dohodnuté 1nak. 
Využívame Služieb spoločnost Slovak Telekom prostredníctvom Prenášaného 
či sla J8 podmHinené uzavretím a nadobudnutím účinnosti Zmluvy uzavreteJ vo 
vzťahu k Prenášanému číslu . 

3.1 

3.2 

. . . . . . ~ . . 
čl . 3 

Prenesenie tisla od spoločnosti Slovak Telekom 

O prenesenie telefónneho čísla v.mobllneJ verejneJ telefónneJ s~eb pndeieneho 
~poločnosťou Slovak Telekom Učastníkov1 k Pn)ima)úcemu podniku môže 
Učastník pož18dať výlučne príslušný PnJimaJÚCI podn1k spôsobom určeným 
príslušným PrijímaJÚCim podnikom (daleJ len ako "ObJednávka"). Ďalšie 
úkony popísaná v tomto čl. 3 týchto Osobitných podm~enok realiZUJe 
spoločnosť Slovak Telekom len v prípade, ak v nadvaznosti na podanie 
Objednávky PriJimajúcl podnik požiada spoločnosť Slovak Telekom o 
prenesenie príslušných Prenášaných čl sei uvedených v Objednávke naJneskôr 
v deň poda ma ObJednávky alebo najbliŽši pracovný deň , ak ObJednávka nebola 
priJatá PrijimaJÚCim podnikOm v pracovný deň . 

Objednávku považuje spoločnosť Slovak Telekom (i) za žiadosť o vypoJeme 
SIM karty, ku ktoreJ je Prenašané číslo v čase J8J podama pridelene. z 
prevádzky, a súčasne (i1) za návrh dohody na ukončenie Zmluvy, na základe 
ktoreJ Je Prenášané číslo ÚčastníkoVI pndelené (daleJ len ako " Dotknutá 
zmluva"). Predpokladom a podmMinkou prenesen~& čísla od spoločnosb 
Slovak Telekom je predchádzaJÚca dohoda Účastníka a spoločnosti Slovak 
Telekom o ukončeni platnosb DotknuteJ zmluvy v súlade s ustanoveniami 
všeobecne závazných právnych predpisov a v súlade s obsahom DotknuteJ 
zmluvy (vrátane príslušných Všeobecných podm1enok). Spoločnosť Slovak 
Telekom v lehote do dvoch (2) pracovných dni odo dňa pnJaba Objednávky od 
Pn)ima)úceho podmku obsah Objednávky posúdi a 

a) prenesenie všetkých Prenášaných čisel uvedených v Objednávke 
potvrdi Pn)imajúcemu podmku. alebo 

b) prenesenie všetkých Prenábných čísel uvedených v ObJednávke 
odm1etne z niektorého z dôvodov uvedených v bode 3.3. týchto 
Osobitných podmienok, a túto skutočnosť oznám1 Pn)ima)úcemu 
podniku. 

Prenesen1e čísla od spoločnosb Slovak Telekom Je nezluMefné s trvaním 
platnosti Dotknutej zmluvy po prenesen i čísla. Objednávka Účastníka nemusi 
byť spoločnosťou Slovak Telekom zrealizovaná, a to v pripade, 

1) ak by ukončenie Dotknutej zmluvy a následné prenesen1e čísla od 
spoločnosll Slovak Telekom bolo nezluMefné s obsahom Dotknutej 
zmluvy (naJma príslušných Všeobecných podmienok, napr. bodu 
1 5.1 5. Všeobecných podmienok poskytova ma verejných elektroniCkých 
komumkačných služieb prostredníctvom vereJnej mobilneJ telefónneJ 
s1ete spoločnosb Slovak Telekom, a.s.), alebo 

1i) ak by poskytnutie Služby prenosrtel'nosti čísla bolo v rozpore 
a nezlučitefné s obsahom DotknuteJ zmluvy (naJma príslušnýCh 
Všeobecných podm1enok, napr bodu 1.7. Všeobecných podm~enok 
poskytovama predplatenaJ vereJ08J elektromckeJ komumkačneJ služby 
Easy prostredníctvom verejneJ telefonneJ s1ete spoločnost Slovak 
Telekom, a.s.). V prípade, ak spoločnosť Slovak Telekom preneseme 
t:>renábných čísel odmietne alebo Objednávku Účastníka nezreaiiZUJe 
Učastnik môže pokračovať v prenašani ktorehokofVek z Prenábných 
čísel výlučne na základe noveJ Objednávky. V prípade, ak spoločnosf 
~lovak Telekom Objednávku Pnjimajúcemu podmku potvrdi, oznám1 
UčastnikoVI písomne alebo zaslaním SMS správy na Prenášané číslo 
podm1enky ukončeni& Dotknutej zmluvy. Účastník bene na vedom1e, 
že v prípade, ak podal ObJednávku pred uplynutím dojednanej doby 
využívama Služ~eb podra Dotknutej zmluvy, v zmysle ktoreJ sa zaVIazal 
nepretržite využívať objednané Služby spoločnosti Slovak Telekom po 
určitú dobu (tzv. záväzok viazanosti), potvrdením Ž1adost1 spoločnosťou 
Slovak Telekom n1e je dotknuté právo spoločnosb Slovak Telekom 
na. zmluvnú pokutu alebo iné peňažné nároky, ktoré bol1 dojednané 
s Učastnikom pre prípad predčasného ukončema Dotknutej zmluvy. 
Odmietnutie ObJednávky oznámi žiadatefov1 do troch (3) pracovných 
dni od prijatia Objednavky Pnjimajúc1 podnik. V prípade potvrdenia 
Objednavky oznám1 ÚčastníkoVI Pnjimajúci podmk dátum a časový 
rámec pre preneseme Prenábných čísel 
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3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

Spoločnosť Slovak Telekom ako Odovzdáva)uCI podmk preneseme 
Prenášaných čl sei uvedených 11 Objednávke odm1etne z dóvodov uvedených 
11 § 6 ods. 5 Opatrenia, a to 11 prípade, ak 

a) niektoré Prenášané číslo nebolo Účastníkovi spoločnosťou Slovak 
Telekom pndelené na užívame. alebo 

b) ak Je preneseme mektorého z Prenášaných čisel obsiahnutých 11 
Objednávke v rozpore s Opatrením, naJma ak, 
i} niektoré z Prenášaných čísel me J8 alebo prestane byť kedykol'llek 

počas procesu prenesenia Prenášaných čísel prevádzkovo 
využívané vo verejnej mobinej telefónneJ sleb spoločnosti Slovak 
Telekom ( § 2 ods. 1 Opatrenia): za prevádzkovo nevyužívané 
sa považuje aJ číslo. ktoré je v čase prijatia ObJednávky alebo 
počas procesu prenesenia Účastníkovi dočasne odňaté z dóvodu 
obmedzenia alebo preru~nía poskytovania Služieb 11 súlade so 
Zmluvou a V~obecnými podm1enkam1, alebo trvale odňaté z 
dóvodu zániku Zmluvy, ktoreJ zán1k nastane pred samotným 
techmckých prenesenim čísla do času posúdenl8 Ob)8dnávky 
spoločnosťou Slovak Telekom na základe IneJ skutočnosti ako v 
dósledku podanl8 Objednávky v zmysle bodu 3.2. týchto Osobitných 
podm1enok, alebo 

li) mektoré z Prenášaných čísel J8 používané výlučne na vnútorné, 
testovaCie alebo systémové účely alebo na prístup len k vlastných 
službám spoločnosti Slovak Telekom ( § 2 ods.1 Opatrenia), alebo 

iii) niektoré z Prenášaných čísel nie je prenositeľné podľa Opatrenia ( § 
2 ods. 1 a § 5 Opatrenia), alebo 

ili) obsah Objednávky alebo preneseme mektorého z Prenášaných 
čísel uvedených v Objednávke je v rozpore s ustanoveniami 
~bacne záväzných právnych predpiSOV alebo s ustanoveniami 
Opatrenia alebo týchto Osobrtných podm.enok upravuJÚCich 
podm1enky prenesema čisel, ktore sa prenášaJú ako Jeden celok 
(napr. § 2 ods. 4 Opatrema). alebo 

v) pre niektoré z Prená!aných čísel sa už začal proces prenesema na 
základe skoršej Objednávky doručeneJ spoločnosti Slovak Telekom 
Prijímajúclm podmkom ( § 2 ods. 5 Opatrenia). 

Účastník je opravnený do troch (3) pracovných dni od podama Ob)8dnávky 
zruJíť prenesenie Prenášaného čísla u spoločnosti Slovak Telekom alebo 
u PrijimaJúceho podmku a to doručením písomného prejavu vóle zrušil' 
prenesenie Prenášaných čísel podľa Objednávky spoločnosti Slovak Telekom 
alebo Prijimajúcemu podmku alebo mým spôsobom podľa podmienok určených 
tým podnikom, u ktorého Žl8dateľ prenesen.e Prenášaných člsel zrušuJe. Na 
úkon Účastníka smeruJUCI k zrušamu prenesema mektorého z Prenášaných 
čísel urobený neskór ako v lehote do troch (3) pracovných dní od podania 
Objednávky spoločnosť Slovak Telekom nebude prihliadal. V pripade, ak 
Účaatnik v uvedenej lehote preneseme Prenášaných čísel zruší, spoločnosť 
Slovak Telekom proces prenesenia Prenášaných čísel zastavi, 11 opačnom 
prípade bude proces prenesenia Prenášaných čísel pokračovať. 

Spoločnosť Slovak Telekom za predpokladu poskytnutia náležiteJ súčmnosb 
zo strany Pnjima1uceho podn1ku zrealizuje techmcké preneseme Prenášaného 
čísla od spoločnosti Slovak Telekom v deň a 11 časovom rámCI určeným 
11 sučmnosb S PnJÍrnBJUClm podmkom. najneskôr do p1abch (5) pracovných 
dni odo dňa pnJBba ž1adosb, ak me J8 s Účastnikom dohodnuté mak. 
Dell a časový rémec techniCkého prenesema Prená!aných čisel Je po111nný 
Účastníko111 oznámil' PnJÍrnBJUc:i podmk. TechniCké preneseme Prenášaného 
čísla sa realizuje na základe vzájomne) komunikácie Informačných systémov 
spoločnosti Slovak Telekom a PriJimajuceho podmku. 

Účastník 11 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 člslo podelené, a 
prestane Účastniko111 poskytovať vo vzťahu k Prenášanému číslu Služby 
prostredníctvom tejiO SIM karty 11 deň techniCkého pre ne sema čísla podľa bodu 
3.5. týchto Osobrtných podmienok. 

A. V prípade, ak by mal zámk Dotknutej zmluvy nastať na zaklade IneJ 
skutočnosti ako návrhu Účastníka podaného podľa bodu 3.2 týchto Osobitných 
podmienok (napr. na základe výpovede, odstúpenia ). na takúto skutočnosť sa 
nebude prihliadať e bude sa naňu hradiel' akoby nenastala, ak táto skutočnost' 

alebo jej učinky by inak nastah až po tom, čo spoločnosť Slovak Telekom 
ako Odovzdávajúci podnik polllrdila Objednávku Prljlmajúcemu podmku. 
Uskutočnenie Iného (platného) úkonu smeruJúceho k zániku Dotknutej zmluvy 
ako 1• podanie ObJednávky podra bodu 3.2. týchto Osobitných podm.enok 
vykonaného pred podanlm ObJednávky alebo po podani Objednávky, ktorého 
učínky nastanú kedykol'llek do času posúdenl8 ObJednávky spoločnosťou 
Slovak Telekom ako OdovzdávaJÚCim podnikom je dôvodom na postup podľa 
bodu 3.3. týchto Osobitných podm~enok. 

. . . . . . ~ . . 
3.8 Účastník berie na vedomie a suhlasí s tým, že s účinnosťou odo dňa doručema 

Objednávky spoločnosb Slovak Telekom do dňa techmckého prenesenia 
~renášaného čísl~. resp. do dňa doručema odmietnutia Objednávky 
Učastníko111 me je Učastník oprávnený realizovať n.ektoré z prav uvedených 
11 bode 5.1. V~obecných podmienok. ktorých obsah je 11 rozpore s obsahom 
Objednávky, najma 

a) me je oprávnený požiadať o zmenu svojhO telefónneho čísla podľa bodu 
5.1. písm. e) Všeobecných podm1enok, 

b) me Je oprávnený pož1adat' o dočasné prerušeme poskytovania Služieb 
podľa bodu 5.1 . písm. f) Vieobecných podm1enok. 

3.9 Na zaklade ustanovema § 2 ods. 4 Opatren1a sa skupmové účastnícke čísla 
a 111aceré telefónne čísla pridelené spoločnosťou Slovak Telekom Účastníkovi 
vo vzťahu k jedneJ SIM karte prenášaJU výlučne ako jeden celok. Spoločnost 
Slovak Telekom ako OdovzdávaJUCI podmk Sl preto na zaklada ustanovema 
§ 20 ods. 4 Opatrema vyhradzuJ8 právo odmietnuť preneseme IIŠEitkých 
Prenášaných čísel uvedených 11 Objednávke z dóvodu rozporu s Opatrením 11 
prlpade, ak predmetom Objednávky Je žiadosť o prenesenie 

a) Jedného alebo 111acerých Prenášaných čísel, ktoré su súčasťou skup1ny 
skup1nových účastnickych čísel podelených spoločnosťou Slovak 
Telekom Účastníkovi, priČOm Účastník 11 Objednávke nepožiadal o 
prenesenie vletkých čísel patnac!Ch 11 čase doručema Objednávky 
spoločnosti Slovak Telekom do príslušneJ skupmy skupinových 
úča.stnickych čísel , alebo 

b) jedného alebo VIacerých Prenášaných čísel, ktoré su Účastnlko111 
spoločnosťou Slovak Telekom pndelené vo vzťahu k jedneJ SIM karte, 
pnčom Účastník 11 ObJednávke nepož1adal o prenesen~e \/Jetkých čísel 
podelených mu vo vzťahu k takeJto SIM karte. 

Skup1nové účastnlcke čísla sú na učely Prenosrteľnosb mobilného čísla a 
týchto Osobitných podm1enok množmy dvoch alebo 111acerých telefonnych éisel 
podelených spoločnosťou Slovak Telekom Účastnlko111 , ktoré sú využívané na 
v1acerých SIM kartéch, ktorých preneseme Je predmetom Jedne) a teJ IsteJ 
spoločneJ Objednávky, ako aJ množony dvoch alebo 111acerých telefónnych 
čísel podelených spoločnosťou Slovak Telekom Účastní kol/l nachádzaJúce sa 
v osobitnom technickom režime, napríklad či sla pridelené 11 rámci poskytova ma 
Služby Partner a Služby Mob1lná 111rtuálna pnvátna sieť. Podmienkou 
prenesema skupinových účastníckych čísel alebo čísel podelených vo vzťahu 
k Jednej SIM karte JB výslovné uvedenie všetkých čísel nachádzajúciCh sa 11 
takomto osobitnom techniCkom rež1me, resp. podelených k jednej SIM karte, v 
príslušneJ ObJednal/ke. Pre prenesenie každého zo skupinových účastníckych 
čísel a každého z Prenášaných čísel podelených spoločnosťou Slovak Telekom 
vo vzťahu k )8dneJ SIM karte ~aba rovnako ustanovenia bodu 3.2. týchto 
Osobitných podmienok. 

3.10 Účastník berie na vedomie a súhlasi s tým, že s uéinnosrou odo dňa doručema 
ObJednávky spoločnosb Slovak Telekom do dňa techmckého prenesema 
Prenášaného čísla, resp. do dňa posudenla Objednávky spoločnosť Slovak 
Telekom nebude realizovať mektoré z práv a povmnostl uvedených vo 
Všeobecných podmienkach, najmä neuskutočnl prevod zmluvných práv a 
povmnosti zo Zmluvy na trebu osobu podľa bodu 4.2. pism. e) Všeobecných 
podm~enok. 

čl.4 

Ceny a platobná podmienky 

4 1 Účastník Je povmný za preneseme čísla od spoločnosb Slovak Telekom 
zaplatiť cenu podľa platného Cenníka programov a služ~&b spoločnosti Slovak 
Telekom, ak nie Je dohodnuté 1nak. Účastník bene na vedomie, že v prípade 
ObJednávky na preneseme VIacerých Prenášaných člsel je Účastník po111nný 
cenu za preneseme čísla uhradiť za každé jedno Prenášané číslo obSiahnuté 
11 ObJednávke. V pripade pred~atených Služieb (napr. Easy, FIX) cenu za 
preneseme čísla stiahne spoločnosť Slovak Telekom Účastníkovi z kreditu 
na SIM karte, prostredníelllom ktoreJ Účastník využíva Prenašane číslo. a 
to pn polllrdeni ObJednávky, alebo túto cenu vyučluJe následne. Účastník 
využivaJUCI predplatené Služby spoločnosti Slovak Telekom pntom bane na 
vedom~e, že vzhľadom na charakter predplatených Služieb a učtovan~e Cien 
a poplatkov J8 po111nný mar dostatočný kreditu na SIM karte k Prenašanému 
číslu aspoň vo výške ceny za preneseme Prenášaného čísla podľa ~atného 
Cenníka programov a služieb spoločnosti Slovak Telekom a to nepretržite 
po podani Žiadosti až do jej posudenia a vyhodnotenia OdovzdávajuCim 
podnikom, 11 prlpade nedostatočného kreditu J8 spoločnosť Slovak Telekom ako 
OdovzdávaJÚCI podmk oprávnená ObJednávku nezreahzovar a nepolllrdiť. 
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čl . 6 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

5.1 Tieto Osobitné podmienky tvoria prilohu a súčasť Všeobecných podmienok 
a spolu so Všeobecnými podmienkami a Cenníkom programov a služieb 
spoločnosti Slovak Telekom (dalej 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 Povinnosf spoločnosb Slovak Telekom realizovať PrenoSiternost' mobilného 
čísla sa nevzťahuje na čísla a číselné množiny, pri ktorých proces prenesenia 
čísla nie je možné realizovať z dôvodov osobitných špecifík týchto čísel alebo 
číselných množín. 

5.3 Ak je v zmysle týchto Osobitných podmienok alebo pokynov spoločnosti Slovak 
Telekom Účastn ík oprávnený uskutočnil' prejav vôle voči spoločnosti Slovak 
Telekom Inak ako len písomne, najmä využitím prostriedkov elektroniCkej 
komunikácie (zaslaním SMS správy, volaním a pod), takýto prejav vôle bude 
spoločnost Slovak Telekom akceptovať len za splnenia podmienok určených 
spoločnosťou Slovak Telekom (napr. uvedenie IO kódu Žladosti, alebo Iného 
dohodnutého Identifikátora pre účely overema totožnosti Účastníka a pod). 
Účastník berie na vedomie a súhlasí, že spoločnosť Slovak Telekom je 
oprávnená pri akomkorvek právnom úkone Účastn íka uskutočnenom po podani 
Žiadosti/Objednávky v súvislosti s touto Žiadosťou/Objednávkou požadovať 
pre účely identifikácie a overenia totožnosti Účastn íka uvedenie Identifikačného 
kódu prideleného k Žiadosti/Objednavky, a tento ldenbfikačný kód Žladosto/ 
Objednávky považovať za jedinečný identifikačný údaj, ktorý jednoznačne 
identifikuje Účastníka. 

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

5.5 Tieto Osobitné podmienky nadobúdajú platnost' a účinnost' 22.decembra 2010. 

5.6 Účinnosťou týchto Osobitných podmienok sa rušia doteraz platné Osob1tné 
podmienky pre službu prenositernosti čísla spoločnosti Slovak Telekom 
vzťahujúce sa na prenoslternost' čísla v mobilnej sieti , (dalej len .doterajšie 
podmienky"). Konania o prenesenie Prenéšaných čísel začaté podra 
doterajšieh podmienok sa dokončia podra týchto Osobitných podm1enok. 

Slovak Telekom, a.s. 

. . . . . . ~ . . 
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Preberaci protokol: 6190VA00612/12 
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 K6d towru INáov 

ODBERATEĽ: 

Mestský úrad Zlaté Moravce 

1.mája 2 

95301 Zlaté Moravce 
IČO: 00308676 

ldentifik. č. pre DPH: 

lllnot. SN 

Dátum vystavenia: 11.04.2012 

1 SIM.PO.E64.2 2FF/3FF AKTIVACIA POSTPAID 64K, MMB 1 48000423338 

2 MTE.NK.300 NOKIA300 1 351686053749033 

l 

BYRON 
T 1 Partner 

VJ'tlJ;~o .. 
Paulikova Jana 3 

Odovzdal Prijal 

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje, že mu bol výrobok predvedený. 
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Ing. JuraJ Mikler - BYRON 
Tekovská 16 
953 01 Zlate Moravce 
Prevadzka : T - Centrum 

Nam. A. Hlinku 30 
953 01 Zlaté Moravce 

IC DPH: SK1020413680 ICO: 33401799 

3FF AKTIVACIA POSTPAIO 64K. 
8.340 1.000 ks 

NOKIA 300 
Doklad : 6190VA00612/12 
CELKOM 

NEW 
8. 34@ 
0.8~ 

11.00 

D 
o 
ll 
€ 

========--~============================= 

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

20% ZAKLDM 
CELK ZAKLDA~ 

9.17 DM 
9. 17 DA~ 

1. 830 
1. 83 

==========================-============= 
DKP:6291020413680005 SN: TPG1100448 
11/04/ 2012 13:31 c. O/Z: 00011/00509 I'F 

A853197 

3 

.. . ............ 3 .. 

l 
Batéria: " 
Typ: 

l Výrobné číslo : 

l 
Nabíjačka: t 1 

Typ: 
l Výrobné číslo : 

Iné: 11~ 

' . (/, t'''f .lb t'-{/ Da turn predaJa: ........................................................... . 

1es1acov na mobrlný telefonny rrrstro1. 24 mesracov nn prrslušenstvo (vratane baterie), 
)ruku na servisné prace Zarukn sa vzt'ahuje na akost, kompletnost a funkčnosivyrobku. Zaručná doba 
dobn sa predlžuJe o dobu, ktora plyn1e odo dňa uplatnenia pravn zo zodpovednosti za vady až do dna. 

2. Obsah záruky: Počas plynutia záručnej doby zabezpeči predaJca prostredníctvom autorrzovanyctr servisnych stredrsk bezplatné odstranen1o vad vlJlrknutych 
prt.a.rkllaterne v dosledku vady materralu. vady suč1astok, vady konštrukcre ale !Jo vndného zhotovenra vyrobku. V prrpade zistenia neodstráruterneJ vady. ktorá 
brám nadnemu uirvnníu vyrobku ako vyrobku bez vady, ma kupuJÚC za splnen ra podmienok uvedenych v R.~kiJmai'nom poriadku nmok na vyrrenu vyrobku 
al !bo ma pravo IÓ kupne1 zmluvy odstupu: 

3. Podmienky záruky: Al<. sa v za ručneJ dobe vyskytne vada vyrob"-u. ktora nevznrkla zavme nim kuputuceho. uutle výrobok bezptatr1e epr ;wen ý .<ll predpokladu, Í<'' 

• ~ upuJUCI odovzdJ pn reklamácir platný orrgrnál záručneho dokladu, rradne vypi neny a potvrdeny pečiatkou predajcu, 
• vyrobok nebol poškodeny mechanrcky alebo tekutrnou, 
• prr obsluhe bo ir dodržané predprsy a postupy pod ra navodu na obsluhu, 
• na vvrobku nebolr urobené iradne úpravy, opravy nlcbo neopravnené man1pulac1e, 
• vyrobok nebol skladovany a použrvaný mr mo teplotnych podmrenok predp1sanych v navode na obslut11J, 
• vyrobok nenesie stopy po skladovani alebo použrvan1 vo vlhkom, prašnom. chcmrcky é11nak agresívnom pro:.tredr, 
• vyr· >b ~~ bol odborne narnštalovany autorrzovanym rnstalačnyrn stredís horn n kup~o;uc1 predložr p!Jtny lnštalačny protokol. 

4. Rozsah záruky: Zaruka sa nevztilhute na poruchy vzniknuté nasledkorn. 
• prudkého nárazu spôsobeného pádom, havarrou vozrdla, v ktorom bol vyrobok na1nštalowrf'ly a pod., 
• žrvelneJ pohromy, 
• vystavenia vyrobku neprimerane nepríam1vým podrn1enkam alebo neprraznrvern11 vrlyvu počasia, ako jr. napr. nadmerne slnečné ž1arenre, dn/ef, c;neh, 

kondenzát zapríč1neny prechodom z mrazu do tepla, vod na para a pod , 
• prrr Jdzenym opotrebowm1m v dosledku použrvan1n vy1obku vrátane ubyt ku Čl u plneJ straty knpacrty bnténe. 

5. Osobitný rozsah záruky pri batériách -dohoda o vlastnostiach, účele a akosti batérie mobilného telefónu: Vyrobnou vlastnost ou pJedavaneJ batérre Je 
:hl 1pn0 >l Za\."' IVa! r• •Vl' aku iiK.:>: .t lh ~Čase preda ta len po dObU ŠrestrCh mes,aCOV OdO dňa začatia JCJ užrvanlél, prrčom pO tejtO lehote SU akékorvek prejavy 

vo vlnstnostrach batérre v podobe ubytku )eJ vykonnostr ui len pretavom tef prrrodzenúho opotrebovania. čo nie je považované za vadu ba terre Nd tento učel 
sa povazuJe datum predaja mobrlného telefonu za začiatok uzivanra batérre a za začr;JtOk uirvan1a mobrlného telufonu, ku ktorému bola tato baterra dodaná 
KupuJUCI pre1avom záujmu o kupl.r tohto mob1lného telefonu spolu s batériou za rove ri preJaVuJe vôru smeruJúCu!<. začatru uzrvan1a batérre spolu s rnob1lnym 
telefónom v deň rch prednja Základnou podmienkou zachovania si riadnych funJ..čnych vlastností predávaneJ bnté11e počas lehoty šrestrcl' rncs1acov odo 
dňa začatia 1ei uživan1a Je lrživanre teJtO batérre výlučne s mobílnym telefonom, s l<.toryrn JO dodaná batéria pred ava ná Nedodrianre teJtO rodm1enky zaklada 
p1i'lvo predávaJúceho neuznal reklamáciu dodťwaneJ baterre ako dôsledok nedodrž<rnra zmučných podmienok predavaneJ batérre Prejav zau)rnu kupu)uceho 
o dodavanu baterru s vlastnostarn1 uvedenými v návode sa v zmysle ust.§ 496 od:;. l OIJčranskeho zákon nr ka pov<riuJO za dohodu o vl<rstnostrach, učele a akostr 
pr~ j lvaneJ baterrt. • 

6. Nezáručná oprava: Ak prr oprnve mob1Jneho telefónneho pnstrota alebo prrslušen~tva bude zrstená vad;1, na ktoru sa nevztahute zaru"a. kupuJtoCI bude 
J~ ,z 't nyna to Zl 1de o nezaručnu opravu, a bude vyzvanv na udelen1e suhlasu alebo nesúhlasu s JeJ u~kutočnenrm. Po udelenr su hlasu c; •;ykonaním 
nezaručnej opravy 1\upuJrÍCim cenu za opravu a nahradu nn kladov SPOtenych s op1 avou hra dr kupuJucr v pinet vyš ke 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . 




