
Zmluva o poskytovani verejných služieb 
uzavret.t podfa Ukona č. 35112011 Z.z. o -.".,ckjch kom.nkäaäch v zneni neskortich predpisov 
(cfallj lin "Zmluw") mod2l 

POONIK 
oocnoono mono Slovak Telekom, a.s. 
Slcllo / - ~racWtova 10, 125 U Btatist8n 
Zapi..n~ 01><-y Ngdler Okrun6ho I Qdu Bmlllow ~oddiel Sl, vlotka tlllo ZOli IB 

'ICO 31713 "' OIC 2020273113 

• • • 

l IC pro DPH 
ZastUJ>eny Jana Paultkova, obchodný l"'p,.untant Koo prodiiCU 01.ZM.BYRON.PAUUIIOVA.JANA 

(<fiiiJIIn .,.odn.-, 1 

ÚČASTNfK- PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ 
OOcnocuM meno 1 ~ ov Mesto Zlalt Moravu 
Sldlo l m10sto podnillanla 1. m'Ja Z.. tS:S 01 Zlat6 Moravce 
RegiSter, Olslo upisu podnbloll 

'ICO 0030M71 OIC 
Zastôpeny Peter tno. LAdnir, CS.C. 

(d'IIIJ ton "UC.Sllllll 

ADRESA ZASIELANIA PfSOMNYCH USTfN 

Ulial, Sil . tlllo 

SPOSOB FAKTURÁCIE: 

AKTIVOVANÉ SLUŽBY 
/' CUP 
/'CUR 

1 .~ 2 

J Povolent. mad::rlntrodnýc h hovotov 

fMitO Zk~' MOBVCI 

kl: Podntku 

./ Roamtng 
S kltba: Euro Roaming 

l' Juykuttu 
Juyk; SJ 

, tiedam o ZVEREJN"EHtE Uda)ov v roltlame Utasll'ltkov a informačnej slutbe2) 

.t l.adam o NEZVEREJNENIE. úcia)Ov v zozname ut.astnatov a "'formačneJ slu1be2) 
ozn. 

Z) tnfom'l,cla o mo!nosti zvtrej l'\ovania ú~v v zozname útutnlkov a lnfonnatnej slutbe: 

2021011717 IC PIO OPH 

Morllvce PS 

l' loiMS 
l Notif. SMS o vysuv.nl faktúry 

• • • • • 
ST - C 1 str. 

Ev.dentn6 tislo zmluvy ·-··-···-···-··-·· ...................... . 

SKZ0202731U 
K6d t11bvo C0020 

o 

162 01 

no 

Oo; 7. dN m ... &au vntane 

l' Notlf. S MS o unrode ll tnUry 
/ Konfroll dJit v EU 

Umll: IO 
NOIJiikklo; to% 

l 

Utastnlk vere;,e) teltt6Mej skltby rM ptjvo u p lset sa do vereJn6ho telefónneho zozn1mu a na sprlstupnenle SVOJICh Udajov postytovaterom ll'lrotmatnyeh sfu1teb o telttónnyth ttslaeh a~ bo telefónnycn zotnamov, 1 to v roZSihu 
tetlfónne eJsto pridelen' úe.stnrkovt nl zt~de Zmtuvy 1 UdaJe o ÚWtnlkovl v roZNhu ~ meno. priezvisko 1 edresa tlvli~ho pobytu v prfpade fyztckej osoby· nepodniklltera IO obchodn6 meno 1 miesto podn1klm1 fyziQeJ osoby 
• podn.katera. li) obchoctn6 meno alebo nitov • sidlo v pripede prjvmc:keJ osoby V prfpacle osobtl:nej dohody s Podnikom m6!u byf zverejnent aj d'at!le Gdaje urtent Ut.astnlkom, ak sú ,....vtntn• na útely telefónneho ZDznamu. 
v prfpedt l:redosti o ~ttJnen~ údll)ov drovel\ útastník bene na vedornte 1 sOhUf 1 pod!T'Ilenkaml zvere)nenll u'J'IIdenyml v prislu!neJ tasti Vleobecnycn podmienok. u~wJÚeei podtrnenky zvete!ftOvanta údatov Utastníkov v 
tetefbnnom zozname a W'lfom\ltnych slutbach 

MOBILNY TELEFÓN 
l TyP íiiôííWho tôiiií&iu ! Sony Erictl oti uvE l UIIOIOOHOUU 

vvttl.ÁSENIE útASTNÍKA ALEBO JEHO ZÁSTUPCU; Wh!as"'om. to som u zoznam.! ao Vteobocnymt podtT\I«Qinl pro poskytovan10 vorornych slubob pn>Sndnlctvom mobilne!-. Poáltlw (dalej 8j len "V-~- s oaobotnymo podm-.mt sNbeb ek tch Podnk vydal pre slutby literi potad....,., alcll1lovot (doleJ len .osobo1no podrntenky') 1 Cennlkom ktcri u eko -n6 sútasb 18jU> 
zm.wy ZIIVÚ14.." dodrblvlť SVqwn podpisom po<vrliz"'em (i) provzabe V~ych podmoenok. osobttnych podrmonolt. Comlkl a vyši!e jpeofikov.,.., SIM karty (11) ta so úv..". objedn6vam v lotU> Zmluve 
lpeolikovln6 slutby Podnol<u (<fale! aj len .Siu:!!rt1. (•) te sa zavAzujem ~ 1 vas piM' rielky povtMOib vyplyv,..:.:e z tejto Zmluvy, dodatkov k Zmluve. Vleobecnych podmlonok 1 osobrlnych ~. najmA 
!ladne 1 vtas plalll' '*'" u 8ktrv~ 1 posl<ytov...., Slubeb. (tv) ek som eko Učostnlk preitel z ut1v.,.. slutby EAisy na uttvanro poslplldoYych slubob Podnku 1 ponKI\anlm Si SIM karty 1 tolelómeho asia 
<tspcnljtm SIM ka"1I>U s pnOelenym -onnym tlslom tal< oko J8 bltUio ipeaflkovan6 v tabul<a poďo tejto 1JNJvy klOrlt"" bola odovzdaná Podnikom v rama poskytovanta slut.by EAisy 
Súhlaslm s poskylOYanlm Elekltonoc:l<ej fonny flk1úry (d alej len EF) poďa V~ych podrrneool< 1 Cem1k1 a zárove/\ a sui"Aas1m s poskylovantm EF proslrWdntctvom rnometu spriS11Jpnanom na lnlomolovej orinke 
Podf'lllw. banam na vadomta. ta na motU badost Podnk zarovel\ Z8SIOil EF na mnou urt.nti ...,.lovu ldrosu. ate v pnpade poskylovanoa EF mJ nebude zo snny Podrllku ~ posomne vyhoiOv<lrlá - -

MIESTO POSKYTOVANIA SLUžlEB A CENA; MtOISlDm posky1ovante Služieb J8 U.am>a Slovensker ropullltky podlo !pea~ obsiahnute, vo V~ych podmoenkach. Cena Zll poskylov- S1utby JO stanovené 
Cenníl<om. Zmluvo nadobúda platnost l Ubnnost dňom podposu obomi zmluvnyml SltWWnl Zmluvo u uzotvara na dobu neura!U. Zmluvu je moW manlf ,..eklotym zo sp6sobov uvedonych v lejlO Zmluvo 
Vieobecnych pc>drnleri<8ch alebo Cennllw. 

ZmJuvn6 strany u zárove/\ dohocli te ku dl'lu uzavretia 18jlo Zmluvy sa v plnom rozsahu ruli platnost 1 ubnnosr Zmluvy o poskylovanr slu!iob - Slutba lrnomet Nonslop uuvrotej vo V21'ahu k vyUto ipeafikovanej 
SIM klr18 madzJ zmluvnymlslt8nlml drla ........................ . 

Ak Učos1nlk pred uzavrollm t8jlo Zmluvy vyutival S1utby Podnku prostrodnlctvom vyHla ipeclftkovaneJ SIM karty na Uldade p6vodnoj zmluvy o poskytovani ver8jnych slubeb. zmluvné strany sa tymlo Litovet't 
- · te p6VO<t1a :zmluva O poskytovani Ver8jnycll služieb (v :monl vielkych jes dodatkOV, :zmton 8 doplneni uzatva<enych a ut V písomnOj lonne alebo .WC) U V celom rozsahu nalridza toutO Zmluvou Zanlkom 
p6vodneJ zmluvy o poskylovenl ver.,ných sluiJeb vb k nezarokaJú nároky zmluvných strk~ ut vzn•knul6 z p6vodneJ zmluvy o poskytovani v""'jných slutleb, klOrt zo•tavaju zaehovon6 111 po jej :t6ntku (najmA ptávo 
Podniku na úhradu SlutJob poskytnutých úwtnikovi na z.áld&de p6vodn8j zmluvy o posl<ytovanl verlljnych slutteb eko aj pnlvo Úálstnlko reklamovat spr•vnost úhrady alebo kval1lu poskytovanych Slubeb na 
dklade p6vodnej zmluvy o poskytovani YO"'Jných slut>eb za podmtonok uvedenych v z•kone l Vteobecnych podmienkach) 

v pnpade, ak Učostník pred uzavmlm tej1o Zmluvy vyutival Slutby Podroku prostrednlctvom vyl$1a jpeoftkovon8j SIM klrty na zaklade p6vodn8j :zmluvy o poskytovani -ych slutJob, ktota v zmyslo prisl<dnych 
pnlvnych predpisov zanikla eko z.áVI~ :zmlUva alebo zantkla na z.áJdade 1nych prŕlnych skutoenolll (vrlltone skutočnosti uvedených v IOJto Zmluvo). Účastník berie na vedomie 1 sUhlul s tym. te Podnik mMe po 
uzavr-aU tejto Zmluvy odovzcs.t' Účostnikovt do utlvar-.a rovnekú SIM kinu vyU1a lpealikovanú spolu s rovnakym pndeleným telefónnym člslom. ktcri Účastník uiJvlll na z.áldade p6vodnoj zmluvy o posky1ovaní 
-ejnych tluiJab 

VYHLÁSENIE ZÁSTUPCU úC::ASTNIKA (ale je ÚQstnlk z.uiUpaný): Vyhlas....,.,, ta som oprévneny konar v mene 1 na účet Úálstnlkl na dklade posomného splnomocnenia s U1"11dne ovarenym podpisom 
účastníklllllebo na-Ukona alebo". zaldade rozhodn.ma !tatneno ~ 

vzsSiúpenl 
Jena Peultkova. obchodný reprezentant 

3 

Slovek Telekom d6veme 

ll 

Mesto Zlat• Moravce 

v zastúpeni 
Peter Ing lednár. CSc. 

C2012Tower 



Dodatok 
k Zmluve o poskytovaní verejných služieb , • • • • • • • • uzavretý po<fa zákona č. 35112011 Z.z. o elektrontckých komunok3clách v zneni neskcrilch predptsov 
L~ 911873585, SIM kar1a ~ 8942102480004232795 
(d'olejlen "Dodatok"! 

ST·C1str. 

PODNIK 
Obctl0dn6 meno Sk>vak Telekom, •·•· 
Sldto / edren KaracWčova10, 125 U Brat~lava 
bpuný Obchodllj' regiater Okreai'Mho s udu Br~~tisllva l, oddiel Sa, vlotkll t alo 2.01118 
ICO 3576U•t Dl 2020273113 pre DPH SK20202731t3 
Zlotúpenj Jana Paulikova, obc hodny ,.prennt.ant Kl>dp<O<Iojcu 012M.BYRON.PAUUKOVA.JANA l Kcld uae.va C0030 
•lOt Ion -.-l>dnlq • 

ÚČASTNIK ·PRÁVNICKÁ OSOBA. / FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ 
Ob<:hodn6 meno l nuov Mesto Zllt6 Moravce 
SkHO 1 miesto podnikania 1. mtja 2, Hl 01 ZJ.at6 Moravce 
ReglstM. eisto z.iplsu pl>dniiWelo 

' ICO 00301174 OIC 2021051717 IC pre DPH 
Zastú~ný Peter Ing. Udntr, CSc. 

(cfolej Ion "Uentnlk/ 

TABUĽKA Č 1 
Prognom slubeb· REUIX 100 Ak!Natny poplatok 10.01 f 
Typ MT/Otlow urtoc~enle Sony Ericsson UVE Výrobn6 tislo (IMEIJEUI) 3515010.7704613 
Moxlrnílno kúpno ceno z.o MTID•tow z.orildenle 1,00 ( 

Doba YiUanosd: 2.4mulacov MinimAlny prognom Slutleb· RELAX 100 

lmluvni pokuta 241,15 ( 

Podnik a Účastnlk uzatváraj\~ tento Dodatok. ktotým sa Zmluva o poskytovani velliJilých slufleb uzatvorenú vo vzt'ahu k t.čiSIM kane s člslom uvedenlm v záhlavl tohto Dodatku meni a upravuje v rozsahu 
a spôsobom uvedeným v tomto Dodatku {dal&j len .Zmluva' ). Ostatná ustanovenia Zmluvy. ktoré n1e sú týmto Dodatkom dotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny. 

1. Predme1om tohto Dodatku J&. 

a) aktlvtcla progn~mu Slutleb uveden6ho v ta burke c. 1 tohto Ooaatku, a to vo vzt'ahu k SIM kane uved&neJ v záhlavl tohto Dodatku, resp. k IneJ SIM karte, ktorá JU bude v budúcnosti nahradzovat' 
{dalej len "SSM karta") s tým, ža Účastnik je povinný zaplabť aktivačný poplatok za akltväclu SIM karty uvedený v taburlce ~ 1 tohto Dodatku 

b) 

c) 

d) 

2. 

s. 

6. 

7. 

závazok Účas!nlka nadne a včas plabť cenu za znaden•e a po3kytovanoe Slufleb Podnoku podl'a zvoleného programu Slufleb a dodiŽiavať SVOJ& pov1nnosti v súlade so Zmluvou. týmto Dodatkom 
Vleobecnýml podmienkami pre poskytovanie -e)ných služieb prostrednlctvom mobilnej srete Podl'llku (dalO) len • V$eobecná podmrenl<y"), Cennlkom pre poskytovanre slu!Jeb Podnrku (dal OJ len 
.Cennik") a závazok Účastnlka zaplatrt Podnrku administratlvny poplatok v súlade s Cennlkom za vykonanie adminlstratlvnych alebo technických Zllll&n v systémoch Podniku v siMslosb s uzavretlm 
tohto Dodatku k Zmluve, a to vo vý!ke 3,98 E s DPH (daleJ len .AdmtnistraUvny poplatok'). pnčom AdrmnrstraUvny poplatok bude ÚčastnikoV! vyúčtovaný v prveJ faktúre za Slutby vystaveneJ Podnikom 
a doručenej Účastnikov! po podprse tohto Dodatku k Zmluve. ek sa Účastnlk s Podnikom nedohodne Inak. Účastnik nie Je poVInný zaplatiť Podniku Administratlvny poplatok. ak sa uzatvára Dodatok 
(i) súčasne s akbvéc:lou novej SIM karty, kedy sa účtuje prtslu!ný aktrvačný poplatok. (H) pn prechOde zo slutby Easy na noektorý z mesačných programov. kedy sa účtuje poplatok za prechod v súlade 
s Cennlkom. Účastnik podpisom tohto Dodatku vyhlasuje, ža bol oboznámený Podnikom, že aktUälne lntormácle o platných cenach za Slutby je možné zlskaf v aktuálnom Cennlku dostupnom na 
www. telekom. sk alebo Inej intametoY8! stránke Podniku ktoré ju v budUcnosb nahradi a na predaJných rmestach Podnrku. 

závazok Podniku zabezpe6ť Účastnlkovt preda) zfavneného mobilného telefónu. ktorý i& bi;Uie $pecdíkovaný v taOutl(e ~ 1 (dalej len "Mr). Účastnlk bane na Vedomie te MT JEl v čase jeho predaja 
Účastnlkovi zakódovaný len na použitie so SIM kartou Podnrku a te bude odkódovaný na základe pisomnej tledosti Účastnika po uplynuli doby vtazanost1 podfa tohto Dodatku a po uhradeni poplatku 
po<fa platného Cennlka Podniku. Účastnik svojim podpisom zárove~ potvrdzuJe prevzatie vyU1e ~Rkovaného MT 

závazok Podniku poskytnúť ÚčastnikoV!, ktorý v sÚVIslosb s týmto Dodatkom má aktiVovaný program Stufleb Relax 100 v spoJeni s prevzatlm záváZku V!az.anosn v zmysle tabufky č. t tohto Dodatku 
vo vzt'ahu k SIM karte, zravu vo vý!ke 50% z ceny mesačného pautálneho poplatkU programu Služieb aJ<tJvovaného týmto Dodatkom, a to počas doby od uzavreba tohto Dodatku do uplynu1ra doby 
V!azanosb dohodnut&J týmto Dodatkom. Nárok na poskytovanie zravy z ceny mesačného pauMineho poplatku podl'a predclládzajúcej vety zanikne. ek Účastnlk počas doby poskytovania zlavy požrada 
Podnik o zmenu alebo preru!enle poskytovania Slufleb alebo o deaktJY3clu programu Slufleb akltvovaného týmto Ooaatkom, pnčom tento nárok opatovne nevznrkne ""' v ptfpade, alt Učastnlk 
opatovne požiada Podnik vo vzťahu k SIM karte o akttvoou programu Slufleb aktlvovaného týmto Dodatkom. Účastnlk bal1e na vedomie a súhlasi s tým. že zravu poSkytnutú na základe tohto bodu 
Dodatku nie je moú>é počas J&) poskytovanra vo vzt'ahu k SIM kane kombinovať a súčasne vyutlvar s akoul<ol'lek inou zlavou alebo akciovou ponukou Podniku. ek z výslovných pokynov Podnrku 
nevyplýva niečo ~ná. Za zúčtovaoe obdobie trva]Uc:e ku dflu Učlnnosu tohto Dodatku Podnik poskytne ptfsluinú zravu z alikvolnef časb mesačného pau!álneho poplatku účtovan&J za obdobie od 
llelnnosti tohto Dodatku. V ptfpede zániku nároku na poskytnube 7Javy podfa tohto pi smena Oodatl<u, najneskOr v!ak po uplynuli doby poskytovania zravy, bude Podnik poskytovať Účastnlkovt program 
Slu!Jeb aktlvovaný týmto Dodatkom alebo Účastníkom zvolený 1ný program Slufleb za itandardnu cenu podfa Cennika platného v čase poskytovarua ptfslu!ného programu Slubeb. Doba poskytovania 
7Javy podfa tohto písmena Dodatku sa v pn pada preru!enla alebo obmedzema poskytovania Slufleb Podniku poskytovaných Účastnlkovi vo vzt'ahu k SIM kane nepredltuje a uplynie dflom. ktorý by 
bol posledným dflom doby poskytovaniazlavy v pr! pada, ak by k predmetnému preru&enru alebo obmedzeniu poskytovarua Slufleb nedo!lo. 

účastnlk sa zaVSZUJe. te po dobu vtazanosll uvedenu v taburlce č. 1 tohto Dodatku (dalej len .doba vtazanosb") nepobada o vypoJenre SIM kany z prevádzky a te sa nedopustl takého konan1a a ant 
neumotnl také konanie. na základe k.torého by Podn1ku vzniklo prévo zruS1ľ Zmluvu odstúpenlm od nej alebo právo vypovedať Zmluvu z dOvodov poru!anla povtmosti zo strany Účastnlka za tladosť 
o vypojenle SIM karty z prevádzky sa pntom považuje najma výpoved Zmluvy zo strany Účastnlka. tledosr o J8J vypo)ent& v prfpade straty alebo krádate Sl M karty, ako aj odstúpenie Účastnlka od 
Zmluvy z Iného dOVOdu, net je poru!enle povtmostl na strane Podnku. Účastnlk zárovefl bane na vedomre a suhtasl s tým že (l) počas doby vtazanosb nemóte pobadať vo vzt'ahu k SIM karte 
uvedenej v záhlavl tohto Dodatku o aktrvaclu alebo o zmenu akttvovaného programu Slufleb na program Slu!Jeb ITantf, okrem ptfpedu ak sa jedná o zmenu už aktrvovaného programu Služieb iTanll a 
za splnenia podmienok stanovených Podnokom Oi) počas doby vlazanosb nemOže pobadať vo vzťahu k SIM karte uvedeneJ v záhlavl tohto Dodatku o aktiváciu alebo o zmenu akttvovan6ho programu 
Slu!Jeb na program Slu!Jeb Podfa seba. okrem prtpadu, ak sa jedna o zmenu ut akbvovaného programu Slufleb Podl'a seba a za splnenia podmienok stanovených Podmkom.Podnik a Účastnlk sa 
dohodli, že za tladosr o vypoJenle SIM karty z prevädzky podfa tohto bodu Dodatku sa povat<4e aj tladost Účastnlka o prenesenie telaf6M&ho čl sla uvedeného v záhtavi tohto Dodatku od spoločnosti 
SlovaJ< Telekom a. s. k inému podniku poskytuJUcemU -ejnú mobilnú talefOmu slutbu v Slovenskej republike. S ohfadom na predmet plnenia uvedený v bode 1 tohto Dodatku, oSObitne s ohfadom 
na závazok Podniku zabezpečiť účastnikov! pred8J zlavneného MT podfa bodu 1 pism c) tohto Dodatku a Podnokom poskytnU!u zfavu z kúpnOJ ceny MT, sa Podnrl< a Účastník dohodil že po dobu 
viazanosti uvedenú v taburlce č. 1 tohto Dodatku Účastnik nepotleda o prenesen1e čl sla uvedeného v záhlavl tohto Dodatku od spoločnosti Slovak Telekom, a.s .. Účastn lk zároveň bene na vedomie a 
súhlasi s tým. te v prtpede poru!ema do;ednanra uvedeného v predchadzajUceJ vete J8 v súlade s týmto bodom Dodatku poVInný uhradiť Podmku zmluvnu pokutu uvedenú v taburlce č. 1 tohto Dodatku 

Účastnlk bane na vedomi&, ta Podnokom poskytnutá vý!ka zlavy z kúpneJ ceny MT je odltW v závislosu od zvolenáho programu Slufleb. Účastnik sa zavazuJEI, že po dobu Vlazanostr uvedenú v taburlce 
č. 1 tohto Dodatl<u nepotleda o akbvéciu alebo zmenu programu slufleb na program slufleb s n1t!im mesačným poplatkom. eko má minimálny program služieb uvedený v taburlce ~ 1 tohto Dodatku. 

v prtpade poru!enta závazku Účastníka uvedeného v bode 1 plsm. b) alebo v bode 2 alebo v bode 3 tohto Oodatl<u. v dOsledku čoho dOjde k následnému vypoj&nlu SIM karty zo strany Podniku, J& 
Účastnlk povtnný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu uvedenú v tabunce č. t .V prtpade tladosb Účastnlka o vypojel'\le SIM karty z previldzky v zmysle bodu 2 tohto Ooaatku J& zmluvná pokuta podfa 
predchédzaJÚC8! vety splatná okamihom doručenia ž1edosb o Y'fi>Cli&Ne SIM karty z prevádzky Podnrku. 

Tento Dodatok J& platný a Učlnný dftom Jeho podpísania zmluvnými stranamr. Tento Dodatok sa uzatvara na dobu určttu. a to na dobu Vlazanosu uvedenú v bode 2 tohto Dodatku, ktoré sa v 
pr! pada prerusenia alebo obmedzenia poskytovania Služieb Podniku na základe tJadOstl Účastnlka alebo na zSidede vyufltla práva Podniku preruSI! alebo obme<lzrt Účastnikovt poskytovanie Slu!Jeb 
vyplývajuceho z prfsluiných prévnych predpisov alebo V!eobecných podmienok, aLI!omaucky predltJ o obdobie zodpoved8JUce skutočnému trvaniu preru!enra alebo obmedzen1a poskytovania Služieb 
Podniku. v prfpede. ak po uplynud doby vtazanosn podfa predcluldzaJÚC8J vety tohto bodu Dodatku Účastnlk pokračuje vo využivani Slufleb. LJ. ak nedo!lo k ukončeniu Zmluvy niektorým zo spôsobov 
ukončenia Zmluvy ku d~u uplynutia doby VI8ZanosU. Slu!by v nlma dohodnutého programu Slufleb alebo programu Slufleb zmeneného v súlade s do;ednanlm uvedeným v bode 3 tohto Dodatku 
ako 8j v!etky Služby akbvované vo vzt'ahu k SIM karte popri Slutbách v rémcl dohodnutého programu Slufleb budu Účastnlkovt poskytovaná na základe Zmluvy na dobu neurtitú za !1andardných 
podmienok spoplatflovama týchto Služieb po<fa platného Cennlka, ak nebolo zmluvnými stranamr výslovne dohodnuté rnak. 

Zmluvná strany sa dohodli, te v pri pada zmeny sadzby dane z pndan&J hodnoty JEl Podnik oprávnený ktorukofvel( z konečných c.en služieb Podnrku upraVIr tak že k základu dane (cene bez DPH) 
uplatni sa~ dB~f!,Z.{"'!'la~ hodnoty aktuálnu v čase vzniku daflovOJ povtnnostt Podnrku. 

Tento Oodatvon~.,~ súčasr Zmluvy. 

V Zlatých MOfllliCI8Ch, dfla 11. apríla' 2012 

[ l'Jd 
ll l /~ 

Slovak Telekom. a.s. 

v zastúpeni 
Jana Pauhkova, obchodný reprezentant 

Slovak Telekom dOvemé 

3 

1111 1 1111~1111 ~~ll ~11111 ~~111111 
1047925810110 

Mesto Zlaté Moravce 

v zastúpeni 
Petet' Ing. Lednár. CSc. 

C 2012Towet' 



Súhlas so spracúvaním údajov Účastníka na marketingové účely 
Žiadosť o začlenenie/vyčlenenie do/z databäzy 
l č. 911873585, S IM karta č. 8942102480004232795 

PODNIK 
bc:hocln6 meno S OVIk Telekom, .... 

ISicloladreSa 1 KlracWeovo 10, 825 13 BratlaJovo 
Uloiuný Obchodný N!liller Okresn'ho ooau IUIIUSJIVI l, oddiel So, lllo1ko tlllo 208118 
ICO 36 713 ""' !DfC 20202738t3 

j .USn.peny 1 ~an.o Plulikova, obchodný reprezentant l """_predajcu 
(O'IIej len '"Podnik") a 

ÚČASTNÍK PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÄ OSOBA PODNIKATEĽ . 
ODcriOCint meno l názov Mesto ZJotj Moravce 

1 Slclo l miesto podnikania 1. majo 2, 113 01 Zlat6 Moravce 
Reg. ster. číslo zapi SU 

l podrwl<atera 
IC( 00308871 l 2021058787 
ZaSlÍJIMIIlY Peter Ing. ledn•r, CSc. 
OiPJm fliWOdenoa· ") l o teno O Mul 

(O'atej len "l!Gastnll<") 

UDELENIE SÚHLASU: 

. . . . . . ~ . . 
ST ·C 1str. 

l 

IC pre DPH SK20202738t3 
01.ZM.B~ON.PAUUKOVA.JANA 

L'l'_pre DPH o 

Ja. UWtnlk. týmto a.lhllalm Iby spoločnost Slovak Telekom. a s.. ~va 10. 825 13 Brabslava (dalej len .opoločnosr Slovak Telekom") 
(o) ./ ANo D NIE poutlvala rnote údaje na markeWlgOVé Učel)' (napr. 1\8 vypracovanoe matl<ebngovýeh ponUk spolotnostl Slovak Telekom alebo oných osOb). Tento s.:tlfas sa vzl'aiY.Jje na Udaje 

zlskané zo vWtkýeh zmuvnýeh vztahov medZJ mnou a spoloenosfou Slovak Telekom v zmysle ~ýeh podmienok vydaných spolotnostou Slovak Telekom pre prfsluSOU/6 slulbuly (elánok 
.SIQCÚVllnHI na markeUngov6 útelf') tzn. &J na údaje, klor6 o UWtnll<oVI spototnosr Slovak Telekom ziska zo zmúv, klor6 budú uz.avn~té a1 v budúcnos~ . ako 8J zo zmlúv uzavretých v monulosb 
a zah/foa identlfikacné. konllktn6, prevédzl<ové alné údaje, klor6 spolotnosr Slovak Telekom ziska v súvtslosb s posk)'tovanlm slutoeb (Npr. doba trvanoa zmlúv, druh programu slutJeb akbvované 
sJI.Cfbv, objem prev6dzkv, mnou volané telefónne čísla), s výntmkou mOjho rodného čl sla. čísla ldenufll<acného dokladu slabo iného dokladu toto1nosb, itátnej prlsluSOosti a výike mojich neuhradených 
uv6Zkov. Tento súhlas sa vzt'ahuje BJ na údaj o dátume mOjho narodenia a na údaj o mojom pohlavl (mutl!ene) uvedené vyUie v tabllke. Slovak Telekom mote na uldade posk)'tnutého dlltumu 
narodenia sp<aeúvar na markabngov6 úeely aj údaj o mOjom veku. .uro...m súhlaslm. aby ma spolotnosl Slovak Telekom kontaktovala pre úeely priameho marl<abngu produktov a slutleb spolotnosb 
Slovak Talekom a .-.ýeh osOb najma prostrednlctvom volania, autori\&Uckjeh voiacleh syst6mov. zaSielenoa elektroniCkej poity. vratane SMS a MMS Súhlas podla tohto bodu trvtl do uplynutia 1 roka 
po zénlku viefkýeh zmuvnýeh vzl'ahov medZJ mnou a spolotnosfou Slovak Telekom. 

(l) nANo ./ NIE poskytla úda,e o mne v rozsahu uvedenom v bode (1) spolotnosb Zoznam. sr. o Zoznam Mobile, s.r.o. PosAm. spol s r.o. a O'alilm dcérskym spolotnosuam spoločnosti Slovak 
Talekorn. Tieto osoby motu poutlvar poskytnuté údaJ* na marl<et.ongOv6 účely uvedené v bode (o) (tzn. 11 na vyprac:ovaroe marketongovyeh poriU( a kontaktovanoe votanlm alebo elektronickou poitou) 
a to po dobu 1 roka po tom. eo in budú ~6. Podmienky posk)'tnuUa Udajov sú uvedené a, vo vteobeenýc:h podmienkach vydaných spoločnosrou Slovak Talekom pre prislu!nú/6 slutbu/)' 
(člllonok Poskytovane údajov) 

Spoločnost Slovak Telekom mote poutlvar 1110J8 údaJ8 na markeungov6 Učel)' za podmlanok uvedených vo vteobeenýeh podmienkach vydaných spo~oenosrou Slovak Telekom pre prfslu&r.:o/6 slu1bu/y. v 
prfllusnýeh pnlvnyeh predpisoch a v súlade s tnOjm súhlasmi. ak sú podmienkou spracúvania. Betíem na vedomie te posk)'tnUbe údaJOV a súhlasov podl'a bodol! (o) a/alebo (•) vyMoe na Ich spraeúvaroe 
na markeungov6 úeel)l1e dobrovolné r~eto súhlasy m61em kedykol'vek odvolar prejavom vôle ctorueenym spolotnosu Slovak Telel<orn. 
Benem na vedomie, 1e motem spoločnosf Slovak Talekom potíedar o lnform&eou ako sa 1110)8 údaje pou1Jv8jú. Detailné II)'ITl8dZante prév obsal'<lje §20 zllkona o ochrane osollnyeh údaJOv a sú bfolloe 
tpeolikované aj vo v!eobeenýeh podmienkach vydaných spok>enosrou Slovak Telekom pre prfslu!nú/é slulbuly(člénok Poutenoe o pnlveeh dotknutej OSOby). 

ODVOLANIE SÚHLASU/ODMIETNUTIE POUžiVANIA ÚDAJOV: 

1) tladam o vyeJenente z databtzy pre ualetanle reklamných Informacn cez ••): 
./SMS ./MMS ./ e-maol 
./ Talernarl<etong {llal&nl.l) ./ l.Jsty. leláky zasielané poitou ./ Ponuky vo faktúre 

2) tlldam ••): 
./aby mo spolotnosr Slovak Telekom nezasl8lala reldamné ponuky a tnform8eje týkajúce sa prod\Aaov a slutoeb tretieh strán 

ltfhi8SUJ8111, te vyi!le uvedené S(lllasy zodpovadajú m<lJ8J slobodnej a VélneJ vôlo 

... , 
Mesto Zlaté Moravce 

v zastúpeni 
Peter Ing Lednár CSc. 

1 na Uklada poskytnutého údaju o <Uotume narodenia mote byr spracúvaný aJ vek útaab'llka 
"") oznatenlm prfslu!nllho poliek& Účastnlk VVJadNJ8. te so na1ela byt' kontaktovaný daným kanélom alebo s denýmo ponukallll 
-·) doplni sa obchodné menotnazDv. meno a priezvisko, funkcia, podPIS a petlatka podpiSUjúceho 

11111~ 1~1111 ~Ili ~111111 
1047925810196 

./ Ob5Mov6 SMS - Slulby mobilnej Ubavy 

C2012Tawer 



Žiadost' účastníka o zmenu Zmluvy o poskytovaní verejných služieb 
zmena údajov účastníka, resp. adresáta 
k Zmluve o pripojeni, l č./ EUI911873547 
(<hlej len "Zmluw") moclzl 

PODNIK 
Ol>cnodne meno Slovak Te-lekom, • ·•· 
Sldlo/odteP KaracWt:ova 10, 12.513 Br.Uslava 
Zapjsany Obchodný register Olu .. n6ho súdu Smit: Jan l, oddiel Sa, vlo1ka tislo 201118 
ICO J$713411 Ol 2020273113 
Zastúpený Jana Paullkova, obc hodny ,.pruentant Kód predaja! 
ďaleJ len "Podnlk1 1 

ÚČASTNIK · PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ 
Obei'IOd.IM meno 1 názov Mn to Zla~ Monvc.e 
Sldlo l mieSia podnikania 1. mlja l, t$3 01 Ztatt Moravce 
Regimr, Cfslo úpisu podnlkalora 

IICO 00301&71 Ol 2021011717 
bstúpony Peter Ing. Ledni.r, CSc.. 

(d'aleJ len "UC4Sinlk1 

• • • • • • • • 
ST ·C 1str. 

l pro DPH SK20202731U 
01.ZM.BYRON.PAULIKOVA.JANA 

IC""'OPH o 

Ja, útastnlk týmto tladam v súWCte s pris.kd.nýmL VleObecnýml podl'nMtnkanu pre poskytovanae vere}nych slllbeb prostredntctvom mobilnej siele Podmku (ďaleJ ten "Vieobecné podrmenky"), o vykona.me nasledu1Ucd'l zn»en 
Zmluvy o poskytovani ve111jnjch slu!ieb (dalej len •ZmJuva1 

Zmena udajov účaatnlka J Zmena bydllskatsldla Jmlesta podnikani• 
Pôvodné Ud-.Jt: Nové lld-.Je: 
Mesto Zlaté Moravce Mesto Zlaté Moravce 
1. maja 2 1. n8.J8 2 
953 01 Zlaté Moravce 953 01 Zlaté M()(auce 

Ututnll< zodpo-6 zo sprhnoSC u-onýc:llldenofilcačnjch údaJOV. 
úeas1nlk tjmlo potvrdzuje ,f.e zmenou obd'lodného mena/zmenou pnvnej ronny zostAva)') YOt.l POdniw z.acnovan6 vteocy )tho závUky zo unlu\ly o eJdStuJúee ku <'-'u vykonania vneny. Této tlado.st po jeJ akuptKK POdnikom 
bude I'I'Oftf neoddeliternu súčast lnW"Y v zneni jej neskoriích zmien a dodatkov. V!etky Pfi va a povfnnosti, ktor6 nie sú dotknut6 1ou1o ~osfou • jeJ U.~dOu Podnikom.. OJtivajU zachovan6 v pc)YOdnom zneni. 

Zmenu Zmlu\ly Podnlt tjn'lo a)(ceptu,e. Zmenu v údajOch ÚčastnlkJ POdnik overil na pred~tenom doklade 

3 

~;J<tJV t .._, { 'f:ť .... ~\,..,; 
IC p1 :JL.",aili - ~d'·"· 
h.... ~ Of zastúpen/ 

Jana Paulikova, obchodný reprezentant 

Slovak Teiek()(O d0vem6 

104792582A107 
ll 

1. aprfla 2012 

v zastúpen/ 
Peter Ing. Lednär, CSc. 

C2012 Tower 



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

ORDER ID: M010046105TMSK 

ODOVZDÁVAJÚCI PODNIK· 
Obchodné meno Orange Slovensko. ~.os. 
Sl dio 1 adresa Prievoz.ska 6/A, 821 09 Bratislava 

• • • • • • 

Zapfsaný v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom sOde Bratislava 1, oddiel Sa, vlo1ka Clslo 1142/B 

IVO 35 697 270 l OIC l 2020216748 

(ďalej len "'dovzdévajuci podnol< 

PRIJ(MAJÚCI PODNIK· 
Obchodné meno Slovak Telekom, a. s. 
Sl dio l adresa Karadtičova 10, 825 13 Bratislava 

Zapfsany Obchodný register Okresného súdu Bratislava , oddiel Sa, vlotko etalo 208118 

l CO 35 763 469 J OIC 
Zastupeny Jono Paullkova, obchodný reprezentant 

(ďalej len "spoločnosť Slovak Telekom") 

ÚČAS TN fK · PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ 
Obchodné meno l nazov Mesto Zloté Moravu 

Sfdfo l miesto podnikania 1. m4ja 2, 953 01 Zlaté Morovce 
Register. čfslo zapi su 
podnokatera 
lCD 00308676 OIC 

Zastúpený Peter Ing. Lednir, CSc. 

(claiOf len "badater) 

Zástupca tladatera je oprtvnený konať no dklode výpisu z obchodného registra 
Zh1upca tladatera je oprivnený konor na dklade plnomocenstva 
Splnomocnenie 

Súhlasy a plnomocenatvo: 

l 2020273893 
Kód predaJCU 

2021058787 

OÁNO 
nANo 
n 

l IC pre DPH l SK2020310578 

TJCpreDPH l SK2020273893 
01.ZM.BYRON.PAUUKOVA.JANA 

l pre DPH 

O NIE 
!1 NIE 

o 

• • 
ST· C 1 str. 

~ater bene na vedomoe. te spoločno$f Slovak Telekom JO opravnena spracúvať Jeho osobné údaje v rozsahu údajov uvedenych v tejto Žiadosti ne účely prenesenia ka1déllo Prené~ho člsla 
!pecifikovan6ho v tejto Žiadosti. v rámci tohto spracúvania JO spoločnosť Slovak Telekom oprávnená medzJ onym poutlvat' neto údaje za účelom overenia splnenoa podmoenok pre prenesenie tisla 
tledatelom u OdovzdávaJúuho podniku. Spoločnosť Slovak Telekom je taktte1 oprávnen4 poskytnúť ueto osobné údaJe Odovzdavajúumu podrbku za účelom prenesenoa Prenáhnych člsel. Spoločnosť 
Slovak Telekom bude osobné údaJe spracúvať s použrtlm automauzovaných. 6astočne automatiZovaných alebo 1ných ako automauzovanych prostnedkov spracúvan.a. 
Žladater berie na vedomie, te po prenesen! Prenállaných tisol k spolotnosO Slovak Telekom ako PnjlmaJúumu podnít<u spoločnosť Slovak Telekom 

a) spristupni verejnosu Informáciu o tom. te volanie na Prená$ané tisla sú volanlm do mobilnej Slote spoločnosti Slovak Telel<om. 
b) poskytne onym podnikom poskytlJiúelm verejnú telefónnu stutbu v Slovensk&J republoke a osobe zabezpečujúeO( prevádzku centrálnO( národnej referenčn8J databazy pren4$anych tisol v Slovenskej 

republike. Informáciu o tom. te Pnená$ané čl sla boli prenesené do mob1ine1 siete spolotnosb Slovak Telekom. 
a to vtdy výlučne na účel kfentífikäcle verejnej mobilnej telef6m8j Siete spoločnoso Slovak Telekom ako cteroVOf verejneJ telefónnej soete na určenoe tanfy. a to &J v pripade. ak tieto mobilné čista noe sú 
zverejnené v tetefonnom zozname účastnikov spoločnos o Slovak Telel<om podfa Zákona a V~ych podmenok. a to počas celéi10 trvania Zmluvy 110 vzfahu ku ka1dému Prenesenému člslu medzi 
spoloenosrou Slovak Telekom a tladatel'om ako úeastnlkom spoločnosti Slovak Telekom 

Upozornenie: 

Zru!n tUto Žiadosť a odstúpiť od zmluvy o prenose čl sla úkonom voči spoločnosti Slovak Telekom 1e mo1né v lehote do dvoch (2) pracovných dni pred dňom technockého prenosu/akbvéae slutleb v soeb 
spoločnosti Slovak Telekom. a.s. spôsobom uvedeným v priskJilných Osobitných podmienkach pre slu1bu prenosuefnosti tisla spoločnosti Slovak Telekom. a.s (pre mobilnú Siet'}. 

Oeft o predpokladaný eaaový rimec a.ktlvicle slutleb v sletlspoloenostl Slovak Telekom· 17 04 2012 

Žladatel' berie na vedomie, te ak sa súeasne s touto Žladost'ou neuzatvére aj Zmluva. predmetom ktorej je poskytovanoe slutleb spoloenosb Slovak Telekom ;!JadateloVI v súVIslosti s Prenállanými čfslam1. 
akllvéCI8 slutieb spoločnoso Slovak Telekom prebehne až po uzavreti take~o Zmluvy a v laheläch v neJ určených. Žoadater teda berie na vedom1e, že v takýchto pripedoch nemusi byľ vyUie uvedený 
predpokladaný deň aktivácie dodržaný 

Této Žiadosť sa považuje zárove!\ za návrh na uzatvorenoe zmluvy o prenose Clsla 110 vzfahu k Prenáhnjm člslam uvedenych v tejtO Žoadosb. Podmoenky uzatvorenia zmluvy o prenose elsla ~ l 
nadobudnuba )"' účinnosti. eko 81 práva a povmnosu s tým SÚVISiace vratane och pripedného zánoku sa spraVUJÚ prfslullnyml ustanovenlatnl prislul;ných Osobitných podmienok pre slu1bu prenos1tel'nosu 
tisla spoločnosti Slovak Telekom. a. s (pre mobilnú siet'). 

Prilohou a neoddelitelnou súeasrou tejto Žiados~ sú Osob1tné podmienky pre slutbu prenosoternosu elsla spotočnosb Slovak Telekom. as. (pre mobilnú soet'). Vlletky pojmy a skratky poutoté v tejto Žladosn 
majú rovnaký význam, ako pojmy a skretl<y definované v Osobitných podmoenkach pre slutbu prenoslternosu čl sla spoločnost• Slovak Telekom. a. s. (pre mob1inú soet'). 

/ 

Zoznom prenataných elsel: 

~~~ 
1. 905970333 

Ďadom o prenos Clsel uvedených v tejto Žiadosti k spoločnosti Slovak Telekom. 

~----~ 
Svojim podpisom poMdzUJOm sprévnosr v!etkých údajov uvedenych v teJtO ŽladosU. 

~'el- l v Zlatých Moravaacl\ dola 11. aprila 2012 Lfadater ®-;? ~ MOf'P' 

Spoločnosť Slovak Telekom týmto vyhlasuje a potvrdzuje, te vietky údaje obslahnut6 v tejto Žiados U su pravdlv6 a úf>ln6 a ~>on~nostl Slovak Telekom poskytnut6lladaterom 

T-Mo~W l~ 
V Zlatých Moravc1ach, dňa 11 . apríla 2012 N Slovak To om a s. 

v rasfOpeflf 
3 l< JaNI Paulok0118 obch~ reprezentant 

Slovak Telekom dôverná 

ll ll ~1111~111111111 11111 1 ~111~1111 1111111 ~1111111~ 11111 

C2012 Tower 
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. . . . . . ~ . . 
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 úptally týchto Osobitných podmienok )e stanovenie práv a 
povinnosti spoločnosti fo:inline "'Slovak Telekom, a.s. so sídlom Karadžičova 
1 o, 825 13 Bratislava, IČO 35 763 469, zapi sa ná v obchodnom registri 
vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 2081/B (ďalej 
len .spoločnost' Slovak Telekom") a Účastníka, suvisiac1ch s prenos1ternosťou 
telefónneho člsla v mobilnej telefónneJ sieti podra ustanovení § 48 zákona 

2.2 

č. 00610/2003 Z.z. o elektronických komumkáciách v zneni neskorších 
predpisov (ďalej len ako " Zákon") a Opatrenia Telekomunikačného uradu 
Slovenskej republiky č. 0-19/2009, ktorým sa ustanOVUJU podrobnosti 2.3 
zabezpečenia prenositernosti telefónneho čísla, (ďaleJ len spoločne ako 
"Opatrenie"). Spoločnosť Slovak Telekom zabezpečuje prenositernost' 
telefónneho čísla prevádzkovaného v mobilnej verejnej telefónnej sieti na 
základe príslušných ustan011eni vyššie uvedených právnych predpisov a 
v rozsahu a spôsobom podra týchto Osobitných podmienok (ďaleJ len 
ako "Prenoslternosť mobilného čísla" alebo "Siuiba prenositeľnosti 
mobilného člsla"). 

Odovzdávajúci podnikje podnik poskytujuci v sulade so Zákonom mobilnú 
verejnú telefónnu službu v Slovenskej republike, ktorého účastník požiadal o 
prenesenie člsla prideleného účastníkovi na základe zmluvy o pripojeni týmto 
podnikom, k Inému podniku poskytujucemu mobilnú verejnú telefónnu službu 
(ďalej len ako " Odovzdávajuci podnik"). V prípade procesu prenášama 
čísla k spoločnosti Slovak Telekom podra čt 2 týchto Osobllných podmienok 
je Odovzdávajuclm podnikom podnik poskytujuci mob~nu verejnu telefónnu 2.4 
službu, ktorého účastník podal u spoločnosti Slovak Telekom žiadosť podfa 
bodu 2.1. týchto Osobitných podmienok. V prípade procesu prenášania čísla 
od spoločnosti Slovak Telekom podra čl. 3 týchto Osobitných podmienok je 
Odovzdávajucim podnikom spoločnosť Slovak Telekom. 

Prijímajúcl podnik je podnik poskytuJUci v sulade so Zákonom mobilnu 
verejnú telefónnu službu v Slovenskej republike, o využívame služ1eb ktorého 
preJavil záujem na základe žiadosti o preneseme čísla učastník 1ného podmku 
poskytujuceho mobilnú verejnú telefónnu službu (ďalej len ako "Prij ímaj úcl 
podnik"). V prípade prenášania čísla k spoločnosti Slovak Telekom podra 
čl. 2 týchto Osobitných podmienok je Príjlmajucim podnikom spoločnost' 

Slovak Telekom. V prípade procesu prenášania čísla od spoločnosb Slovak 
Telekom pod ra čt 3 týchto Osobitných podmienok je pnjíma)úcim podnikom 
podnik, u ktorého Účastník podal žiadosť (objednávku) podra bodu 3.1. týchto 
Osobitných podmienok. 

PrenU ané člslo je telefónne člslo v mobilneJ verejnej telefónnej s1eti pndelené 
Odovzdávajúcim podnikom účastníkovi na základe zmluvy o pripojeni. o 
ktorého prenesenie k Prijímajúcemu podniku tento učastnik požiadal, a 
ktoré je možné preniesť podfa ustanovenia § 2 ods. 1 a § 5 Opatrenia a 
týchto Osobitných podmienok (ďalej jednotlivo ako "Prenášané číslo" alebo 
spoločne ako "Pranáhné č ísla") . 

člsla sa rozumie každý 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 člsla k spoločnosti Slovak Telekom 

2.5 

O prenesenie čísla prideleného žiadaterovl Iným podnikom poskytujúc1m 
mobilnú verejnú telefónnu službu k spoločnosti Slovak Telekom móže žiadater 
písomne požiadať výlučne spoločnosť Slovak Telekom podaním Žiadosti o 
prenesenie čísla k spoločnosti Slovak Telekom (ďalej len ako 'Žiadosť") na 2.6 
Predajnom mieste spoločnosti Slovak Telekom. Spoločnost' Slovak Telekom 
môže určiť aj iný spôsob podania Žiadosb, ktorý umožni dôveryhodným 
spôsobom overiť totožnosť žiadatera, pričom v takom prípade sa žiadater bude 
pri podani Žiadosti riadiť pokynmi spoločnosti Slovak Telekom. V prípade, ak 
pre niektoré z Prenášaných člsel už začal proces prenesema čísla na základe 
skoršej Žiadosti, ďa lšiu Žiadosť o preneseme Prenášaných čísel k spoločnosti 
Slovak Telekom je možné podať len po vybavení a ukončeni predchádzajúceho 
prenesenia už Prenášaných čísel na základe skoršej Žiadosti. 

Účastník bene na vedom1e, že okamihom podama Žiadosti sú spoločnosť 
Slovak Telekom a príslušný OdovzdávaJÚCi podnik oprávnení spracúvať 
osobné údaje žiadatera v rozsahu udajov uvedených v ŽIBdosti podra 
bodu 2.6. písm. b) týchto Osobitných podm1enok po nevyhnutne potrebnú 
dobu najmä na účely overema splnema podmienok pre prenesenie čísla 

žiadaterom u spoločnosti Slovak Telekom a u Odovzdávajúceho podniku ako 
aJ na účely prenesenia každého čísla špecifikovaného v Žiadosti, osob1tne 
na poskytnutie uvedených osobných údaJOV žiadatera spoločnosťou Slovak 
Telekom ako Prijímajúcim podnikom príslušnému Odovzdáva)úcemu podmku 
za účelom overema všetkých skutočností potrebných pre realizáCiu prenesema 
príslušného Prenášaného čísla . 

V prípade, ak sú splnené podmienky a náležitosti 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 špecifických prípadoch dohodnuté inak. Spoločnosť Slovak Telekom 
je oprávnená do troch (3) pracovných dni od prijatia Žiadosti odmietnuť Žiadosť 
a prenesenie Prenášaných čísel obsiahnutých v Žiadosti nezrealizovať v tých 
prípadoch, v ktorých je spoločnost' Slovak Telekom oprávnená odmietnuť 
uzavrebe Zmluvy so žiadaterom pod ra čl. 2 Všeobecných podm1enok, najma ak 
poskytovame Služby na požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu 
je technicky neuskutočniterné, alebo ak žiadateľ nedáva záruku, že bude 
dodržiavať Zmluvu, najmä preto, že je dlžníkom spoločnosti Slovak Telekom 
alebo Iného podmku alebo niektorý z týchto podnikov už pred tým odstúpil 
od zmluvy s ním alebo vypovedal zmluvu, alebo ak ž1adater nesúhlasí so 
Všeobecnými podmienkami. 

Žiadater berie na vedomie, že po preneseni Prenášaných čísel k spoločnosti 
Slovak Telekom ako Pnjíma)úceho podniku spoločnosť Slovak Telekom 

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

b) poskytne iným podnikom poskytujúc1m verejnú telefónnu službu v 
Slovenskej republ ike a osobe zabezpečujúcej prevádzku centrálneJ 
národneJ referenčnej databázy prenášaných čísel , Informáciu o tom, že 
Prenášané čísla boli prenesené do siete spoločnosti Slovak Telekom, a 
to vždy výlučne na účel identifikácie verejneJ mobilneJ telefónnej stete 
spoločnosti Slovak Telekom ako cierovej verejnej telefónnej. siete na 
určeme tanfy, a to aj v prípade, ak tieto člsla nie sú na žiadosť Učastnika 
zvereJnené v zozname účastníkov spoločnosb Slovak Telekom podra § 
61 ods. 3 Zákona a čl. 5 bod 5.1. písm. c) Všeobecných podm1enok, a 
to počas celého trvania Zmluvy vo vzťahu ku každému Prenesenému 
číslu medzi spoločnosťou Slovak Telekom a Účastn íkom. 

Podstatnými náležttosťami Žiadosti sú 
a) označen1e každého Prenášaného čísla, o preneseme ktorého ž1adater 

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

trvalého pobytu žíadatera, rodné číslo žiadatera alebo dátum narodema 
!Jadatera, číslo dokladu totožnosti, 

c) označente Prijímajúceho podniku a Odovzdávajúceho podmku, 
Spoločnosť Slovak Telekom ako Príjimajúci podnik prideli Žiadosti identifikačný 
kód, ktorý služ1 na jednoznačnú tdentifikác1u ž iadosti v ďalšom postupe 
preneseme Prenášaných čísel. V Žiadosb spoločnosť Slovak Telekom označi 
aJ predpokladaný dátum aktivácie služieb vo vereJneJ mobilneJ telefónnej 
sieti spoločnosti Slovak Telekom ako Prijímajuceho podniku. Žladater berie 
na vedom1e a súhlasi, že spoločnosť Slovak Telekom je oprávnená pri 
akomkorvek ďalšom úkone žiadatera po podaní Žiadosti uskutočnenom v 
súvislosti so Žiadosťou požadovať pre učely overenia totožnosti žiadatera 
uvedenie Identifikačného kódu prideleného k Žiadosb. 

V nadväznosti na podame Žíadosb spoločnosť Slovak Telekom v deň pnjatía 
Žiadosti od Účastníka požiada príslušný Odovzdávajúci podnik o preneseme 
Prenášaných čísel uvedených v Žiadosti. V prípade, že Žiadosť nebola 
spoločnosťou Slovak Telekom prijatá v pracovný deň , spoločnosť Slovak 
Telekom požiada OdovzdávaJúci podnik o prenesenie Prenášaných čísel v 
zmysle Žiadosti najbližší pracovný deň. 
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2. 7 Účastník berie na vedomie a súhlasi s tým, ze v prípade, ak 
a) OdovzdávaJÚci podmk odmietne preneseme niektorého z Prenášaných 

čísel uvedených v Žiadosb a túto skutočnosť spoločnosti Slovak 
Telekom spósobom dohodnutým medzi spoločnosťou Slovak Telekom 
a OdovzdávaJÚCim podmkom oznám1 v lehote do dvoch (2) pracovných 
dni od prijatia Žladosb. alebo 

b) OdovzdávaJÚCI podmk sa v tej ISteJ lehote k prenesemu mektorého z 
Prenášaných čísel uvedených v Ž1adosb nevyJadri. spoločnosť Slovak 
Telekom proces prenesenia Prenášaných člsel uvedených v Žiadosb 
zastaví ku dňu doručen~& oznámenia OdovzdávaJÚCim podmkom, resp. 
uplynutim posledného dňa lehoty v pripade, ak sa OdovzdávaJÚCI 
podnik nevyjadrí. 

Účastník ďalej berie na vedomie a súhlasi s tým, že v prípade, ak uzavrel so 
spoločnosťou Slovak Telekom v rámcl procesu prenášama člsla k spoločnosti 
Slovak Telekom Zmluvu s v1azanosťou na dobu určitú a spoločnosť Slovak 
Telekom póvodne pndel1la Účastnikov• k tejto Zmluve číslo z vlastneJ číselneJ 
množiny, a zároveň sa prenesenie Prenášaného čl sla neuskutočndo z dôvodov 
na strane OdovzdávaJÚceho podniku alebo na strane Účastníka , budú práva 
a pov~nnosll spoločnostl Slovak Telekom a Účastníka z takejto Zmluvy nadne 
trvať po celú dOJednanú dobu vo vzťahu k telefónnemu číslu pndelenému 
póvodne spoločnosťou Slovak Telekom z vlastneJ číselne) množ1ny. 

2.8 Ž1adatel J8 oprávnený v lehote do troch (3) pracovných dni od podama 
Žiadosti prenesenie Prenášaných čísel zruš it' u spoločnosti Slovak Telekom 
alebo u prislušného Odovzdávajúceho podniku a to písomne, alebo 1ným 
spósobom podla podmienok určených tým podmkom, u ktorého ž~adatel 
prenesenie Praná!aných člsel zrušuJe. V pripade. ak Účastník v uvedeneJ 
lehote preneseme Prenášaných či sei zruši, spoločnosť Slovak Telekom proces 
prenesenia Prenášaných čísel zastavi, v opačnom pripade bude v procese 
prenesema Prenášaných člsel pokračovať. Na úkon Učastnika smeruJÚCI k 
zrušen1u prenesenl8 n~ektorého z Prenäšaných čísel urobený neskôr ako v 
lehote do troch (3) pracovných dni od podan•a Žiadosti spoločnosť Slovak 
Telekom nebude pnhliadať. Spoločnosť Slovak Telekom nebude prihliadať am 
na úkon zrušenia prenesenia Prenášaných čísel uskutočnený voči spoločnosb 
Slovak Telekom v pripade, ak tento úkon nebude urobený spósobom a vo forme 
podla pokynov spoločnosti Slovak Telekom a týchto Osobitných podmienok. 

2.9 Účastník udeluje spoločnosb Slovak Telekom svoj súhlas na zaznamenávame 
vol ani realizovaných. s Účastníkom za účelom zrušen1a ŽIBdosb o preneseme 
Prenášaných čísel Učastnikom a ukladanie zvukových záznamov z týchto 
volaní. lj. záznamov týkajúCich sa osoby účastníka a Jeho prejavov osobneJ 
povahy, na účely eVJdenete a arcll•vác1e pre účely preukhama zrušema 
Ž1adosti o prenesenie Prenášaných čísel spoločnosťou Slovak Telekom. 

2.1 O Spoločnosť Slovak Telekom ako PnjimaJÚci pod mk za predpokladu obdržama 
potvrdenia alebo odmletnuba Žiadosti zo strany Odovzdávajúceho podniku 
oznámi Účastníkovi do troch (3) pracovných dni od podania Žiadosti písomne 
alebo za.slanlm SMS správy na Prenášané číslo potvrdenie alebo odm1etnube 
Žiadosti. V pripade potvrdema Žiadosti a márneho uplynuba lehoty na zrušenie 
Žiadosti podla bodu 2.8. týchto Osobitných podm1enok, spoločnosť Slovak 
Telekom oznám• Účastnikov• deň a časový ramec reahzáete techmckého 
prenesenia čísla , a to plsomne alebo formou SMS správy odoslaneJ na 
Prenášané číslo. 

2.11 Spoločnosť Slovak Telekom za predpokladu posky1nuba náležrte) súč~nnosb zo 
strany OdovzdávaJúceho podn1ku ukonči technické preneseme Prenášaných 
člsel k spoločnosti Slovak Telekom najneskôr do plabcll (5) pracovných dni 
odo dňa prijatia Žiadosti, ak me je s Účastníkom dohodnutá dlhš1a lehota na 
ukončenie prenesenie čísla . 

2.12 Účastník v zmysle ustanovema 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 ÚčastnikoV! k Prenášanému číslu 
poskytovať Služby prostredníctvom te)to SIM karty až v okamihu reahzáete 
techmckého prenesenia príslušného Prenášaného čísla medz1 vereJnou 
mobilnou telefónnou s1eťou Odovzd!ivajúceho podmku a verejnou mobänou 
telefónnou sieťou spoločnosti Slovak Telekom, naJneskôr v lehote podla bodu 
2.11 . týchto Osobrtných podmienok, ak n1e Je s Učastnikom dohodnuté ~nak . 

Využívanie Služieb spoločnosti Slovak Telekom prostrednlctvom Prenäšaného 
či sla Je podmienené uzavretím a nadobudnutím úč10nosti Zmluvy uzavreteJ vo 
vzťahu k Prenášanému číslu . 
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3.2 

. . . . . . ~ . . 
čl. 3 

Prenesenie člsla od spoločnosti Slovak Telekom 

O prenesen.e telefónneho čísla v mobilneJ vereJneJ telefónneJ s~eb pndeleného 
~poločnosťou Slovak Telekom Účastníkovi k Pn)imaJúcemu podniku môže 
Učastnlk poiladaf výlučne príslušný Pn)imaJÚCI podmk spósobom určeným 
príslušným PnJimaJÚCim podnikom (ďaleJ len ako "ObJednávka"). Ďalš1e 
úkony popisané v tomto čl 3 týchto Osobitných podm1enok real1zu1e 
spoločnosť Slovak Telekom len v prípade. ak v nadváznost1 na podan.e 
ObJednávky PnJimajúci podnik požiada spoločnosť Slovak Telekom o 
prenesen~e príslušných Prenášaných čl sei uvedených v ObJednávke naJneskôr 
v deň podan~a ObJednávky alebo naJbliž!l pracovný deň, ak ObJednávka nebola 
pn1atá Prijímajúetm podnikom v pracovný deň. 

Objednávku považuJe spoločnosť Slovak Telekom (1) za žiadosť o vypojenie 
SIM karty, ku ktorej J8 Prenášané číslo v čase JSJ podama podelené z 
prevadzky. a súčasne (11) za návrh dohody na ukončenie Zmluvy, na základe 
ktOreJ Je Prenášané číslo ÚčastnikoV! pridelené (ďaleJ len ako " DotKnutá 
zmluva"). Predpokladom a podm~enkou prenesen~a čísla od spoločnosb 
Slovak Telekom J8 predchádzaJÚca dohoda Účastníka a spoločnosti Slovak 
Telekom o ukončeni platnosti DotknuteJ zmluvy v súlade s ustanoveniami 
všeobecne závazných právnych predpisov a v súlade s obsahom DotknuteJ 
zmluvy (vrátane príslušných Všeobecných podmienok). 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 čísel uvedených v Objednávke 
potvrdi Pnjima)úcemu podmku, alebo 

b) prenesenie všetkých Prenášaných čísel uvedených v ObJednávke 
odmietne z n~ektorého z dôvodov uvedených v bode 3.3. týchto 
Osobrtných podm~enok, a túto skutočnosť oznámi PnJima)úcemu 
podmku. 

Preneseme čísla od spoločnosti Slovak Telekom J8 nezluotelné s trvaním 
platnosti Dotknutej zmluvy po prenesen! čísla. Objednávka Účastníka nemusi 
byť spoločnosťou Slovak Telekom zrealizovaná, a to v prípade. 

i) ak by ukončenie DotknuteJ zmluvy a následné preneseme čísla od 
spoločnosti Slovak Telekom bolo nezluotelné s obsahom DotknuteJ 
zmluvy (naJmil prlslušných Všeobecných podmienok, napr. bodu 
15.15. Všeobecných podmienok posky1ovanl8 vere)nych elektronických 
komumkačných služieb prostredníctvom verejne) mobilneJ telefónneJ 
s1ete spoločnosti Slovak Telekom, a.s.), alebo 

ll) ak by poskytnutie Služby prenositelnosb čísla bolo v rozpore 
a nezlučitelné s obsahom DotknuteJ zmluvy (naJma prislušných 
Všeobecných podm•enok, napr. bodu 1.7. Všeobecných podmienok 
poskytovania predplateneJ verejnej elektromckeJ komumkačneJ služby 
Easy prostredníctvom verejnej telefónneJ s1ete spoločnosb Slovak 
Telekom, a.s.). V pripade, ak spoločnosť Slovak Telekom prenesenie 
~renášaných čísel odmietne alebo Objednávku Účastníka nezrealizu)e, 
Učastnik môže pokračovať v prenášani ktoréhokolvek z Prenášaných 
čísel výlučne na základe novej Objednávky V pripade ak spoločnosť 
l?lovak Telekom ObJednavku PnJlmaJúcemu podmku potvrdi, oznám1 
UčastníkoVJ písomne alebo zaslaním SMS správy na Prenášané číslo 
podmienky ukončenia DotknuteJ zmluvy. Účastn1k bene na vedom1e 
že v prípade, ak podal ObJednávku pred uplynutlm dojednaneJ doby 
využívama Služ~eb podla DotknuteJ zmluvy, v zmysle ktoreJ sa zaVJazal 
nepretrž1te využívať ob)Sdnané Služby spoločnosb Slovak Telekom po 
určitú dobu (tzv. závazok VIazanosti), potvrdením Žiadosti spoločnosťou 
Slovak Telekom nie Je dotknuté právo spoločnosb Slovak Telekom 
na. zmluvnú pokutu alebo 1né peňažné nároky, ktoré boli dojednané 
s Učastnikom pre prípad predčasného ukončen1a DotknuteJ zmluvy. 
Odm1etnu1Je ObJednávky oznámi žiadatelov1 do troch (3) pracovných 
dni od pnJaba Objednávky Pn)imajúci podnik. V prípade potvrdenia 
ObJednávky oznámi Účastnikov• PnJimaJÚCI podnik datum a časový 
ramec pre prenesenie Prenášaných čísel. 
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3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

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

a) ntektoré Prenášané číslo nebolo Účastníkovi spoločnosťou Slovak 
Telekom podelené na užlvanie, alebo 

b) ak je prenesenie mektorého z Prenášaných čísel obsiahnutých v 
ObJednávke v rozpore s Opatrením. najma ak, 
i) n1ektoré z Prenášaných čísel nie JB alebo prestane byt' kedykofvek 

počas procesu prenesenia Prenášaných čísel prevádzkovo 
využívané vo verejnej mobineJ telefónneJ s1etl spoločnosti Slovak 
Telekom ( § 2 ods. 1 Opatrenia); za prevádzkovo nevyužívané 
sa považuje aj či slo, ktoré je v čase prijatia Objednávky alebo 
počas procesu prenesenia Účastnlkovi dočasne odňaté z dôvodu 
obmedzenia alebo prerušenia poskytovama Služieb v súlade so 
Zmluvou a Všeobecnými podm1enkam1, alebo trvale odňaté z 
dôvodu zániku Zmluvy, ktoreJ zámk nastane pred samotným 
techmckých prenesením čísla do času posúdema Objednávky 
spoločnosťou Slovak Telekom na základe me) skutočnosb ako v 
dôsledku poda ma Objednávky v zmysle bodu 3.2. týchto Osobrtných 
podm1enok, alebo 

ii) niektoré z PrenUaných čísel je používané výlučne na vnútorné, 
testovac1e alebo systémové účely alebo na pristup len k vlastných 
službám spoločnosti Slovak Telekom ( § 2 ods.1 Opatrema). alebo 

iii) me ktoré z Prenášaných či sei nie je prenositefné pod ra Opatrenia ( § 
2 ods. 1 a § 5 Opatrenia), alebo 

iv) obsah Objednávky alebo preneseme niektorého z Prenášaných 
čísel uvedených v Objednávke JB v rozpore s ustanoveniBml 
všeobecne záväzných právnych predpisov alebo s ustanovemam1 
Opatren~& alebo týchto Osobrtných podm~enok upraVUJÚCICh 
podm1enky prenesenia čísel , ktoré sa prenášaJú ako jeden celok 
(napr. § 2 ods. 4 Opatrenia), alebo 

v) pre n1ektoré z Prenášaných čísel sa už začal proces prenesema na 
základe skoršej ObJednávky doručeneJ spoločnosti Slovak Telekom 
Pnjimajúclm podnikom ( § 2 ods. 5 Opatrenia). 

Účastník je oprávnený do troch (3) pracovných dni od pedanta Objednávky 
zrušiť prenesenie Prenášaného čísla u spoločnosb Slovak Telekom alebo 
u Pnjímajúceho podmku a to doručením písomného preJavu vôle zrušrf 
prenesenie Prenášaných čísel podfa Objednávky spoločnosti Slovak Telekom 
alebo PnjimaJúcemu podmku alebo 1ným spôsobom podfa podm1enok určených 
tým podnikom, u ktorého Žl8dater prenesenie Prenášaných čísel zrušuje. Na 
úkon Účastnlka smeruJúci k zrušemu prenesen~& niektorého z Prenášaných 
čísel urobený neskôr ako v lehote do troch (3) pracovných dni od pedanta 
Objednávky spoločnosť Slovak Telekom nebude prihliadať. V prlpade. ak 
Účastník v uvedenej lehote prenesenie Prenábných čísel zruši. spoločnost' 
Slovak Telekom proces prenesenia Prenášaných čísel zastavi, v opačnom 
prlpade bude proces prenesenia Prenášaných člsel pokračovať. 

Spoločnost' Slovak Telekom za predpokladu poskytnuba náležiteJ súčmnosb 
zo strany Pri1ímajúceho podntku zrealiZUje techmcké preneseme Prenášaného 
čísla od spoločnosti Slovak Telekom v deň a v časovom rámCI určeným 
v súčannosb s PnJÍmaJúcim podmkom, najneskôr do ptatiCh (5) pracovných 
dni odo dňa pnJ8ba Žiadosti, ak me JB s Účastníkom dohodnute 1nak. 
Deň a časový rámec techmckého prenesema PrenUaných čísel JB povtnny 
Účastníkovi oznámrf PnJÍmajúci podmk. Techmcké prenesenie Prenábného 
čísla sa realizuje na základe vzájomnej komunikáCie informačných systémov 
spoločnosti Slovak Telekom a Pnjlma)úceho podniku. 

Účastník v nadväznosti na ustanovenie čl. 5 bodu 5.1. písm. b) Všeobecných 
podm1enok berie na vedomie a súhlasi s tým, že spoločnosť Slovak Telekom 
vykoná deaktiváciu SIM karty, ku ktorej je Prenášané člslo podelené, a 
prestane Účastníkovi posky1ovat' vo vzťahu k Prenášanému číslu Služby 
prostredníctvom teJto SIM karty v deň techmckeho prenesema či sla pod fa bodu 
3.5. týchto Osobrtných podmienok. 

A. V prípade, ak by mal zámk DotknuteJ zmluvy nastať na základe 1ne1 
skutočnosb ako návmu Účastníka podaného podfa bodu 3.2 týchto Osobrtných 
podmienok (napr. na základe výpovede, odstúpema ) , na takúto skutočnosť sa 
nebude prihliadať a bude sa naňu hfad1ef akoby nenastala. ak táto skutočnosť 
alebo jej účinky by Inak nastal i až po tom. čo spoločnosť Slovak Telekom 
ako Odovzdávajúci podnik potvrdila Objednávku Pnjímajúcemu podniku. 
Uskutočnenie iného (platného) úkonu smerujúceho k zámku Dotknutej zmluvy 
ako je podame Objednávky podfa bodu 3.2. týchto Osobitných podm1enok 
vykonaného pred podaním Objednávky alebo po podaní Objednávky, ktorého 
účanky nastanú kedykofvek do času posúdeni& Objednávky spoločnosťou 
Slovak Telekom ako Odovzdávajúcim podmkom Je dôvodom na postup podfa 
bodu 3.3. týchto Osobitných podmienok. 

. . . . . . ~][~ . . 
3.8 Účastník berie na vedom1e a súhlasi s tým, že s účinnosťou odo dňa doručema 

Objednávky spoločnosti Slovak Telekom do dňa technického prenesen~& 
Prenábného čísla, resp. do dňa donučema odmietnutia Objednávky 
ÚčastnikOV! nie je Účastnik oprávnený realizovať n~ektore z práv uvedených 
v bode 5.1. Všeobecných podmienok, ktorých obsah JB v rozpore s obsahom 
Objednávky. najmä 

a) me JB oprávnený požiadať o zmenu svoJhO telefónneho čísla pod fa bodu 
5.1. písm. e) Všeobecných podmienok, 

b) me je oprávnený požiadať o dočasné prerušeme poskytovania Služteb 
podfa bodu 5.1. písm. f) Všeobecných podmienok. 

3.9 Na základe ustanovenia § 2 ods. 4 Opatrenia sa skup1nové účastnícke čísla 
a v1aceré telefónne čísla podelené spoločnosťou Slovak Telekom ÚčastníkOVI 
vo vzťahu k Jedne) SIM karte prenášaJú výlučne ako jeden celok. Spoločnosť 
Slovak Telekom ako OdovzdávaJÚCI podnik Sl preto na základe ustanovenia 
§ 20 ods. 4 Opatrema vyhradzuje právo odmietnuť preneseme všetkých 
Prenášaných čísel uvedených v Objednávke z dôvodu rozporu s Opatren im v 
pripade, ak predmetom Objednávky JB Žiadosť o prenesen~& 

a) Jedného alebo v1acerých Prenášaných čísel , ktoré sú súčasťou skupiny 
skupinových účastníckych čísel podelených spoločnosťou Slovak 
Telekom Účastníkovi. pnčom Účastník v Objednávke nepožJBdal o 
prenesenie všetkých čísel patnaach v časa doručema ObJednávky 
spoločnosti Slovak Telekom do prislušneJ skupmy skupinových 
účastnickych čísel, alebo 

b) Jedného alebo viacerých Prenášaných čísel , ktoré sú Účastníkovi 
spoločnosťou Slovak Telekom pridelené vo vzťahu k jedneJ SIM karte, 
pričom Účastník v Objednávke nepožiadal o prenesenie všetkých čísel 
podelených mu vo vzťahu k takejto SIM karte. 

Skup1nove účastnícke čísla sú na účely Prenosltefnosb moblineho čísla a 
týchto Osobitných podmienok množmy dvoch alebo VIacerých telefónnych čísel 
podelených spoločnosťou Slovak Telekom ÚčastníkoVI, ktoré sú využívané na 
viacerých SIM kartách, ktorých prenesenie JB predmetom JedneJ a teJ ISteJ 
spoločnej Objednávky, ako aJ množ1ny dvoch alebo v~&cerých telefónnych 
čísel podelených spoločnosťou Slovak Telekom Účastníkovi nachádzaJÚce sa 
v osobitnom technickom režime, napriklad čísla pridelené v rámci poskytovania 
Služby Partner a Služby Mob1lná virtuálna privátna s1eť. Podmienkou 
prenesema skup1nových účastnickych čísel alebo čisel podelených vo vzťahu 
k jednej SIM karte JB výslovné uvedeme všetkých čísel nachádzaJÚCICh sa v 
takomto osobrtnom techmckom reŽime, resp. podelených k JedneJ SIM karte, v 
príslušneJ Objednávke. Pre prenesen1e každého zo skup1nových účastníckych 
čísel a každého z Prenášaných čísel podelených spoločnosťou Slovak Telekom 
vo vzťahu k jednej SIM karte plaba rovnako ustanovema bodu 3.2. týchto 
Osobrtných podm1enok. 

3.10 Účastník bene na vedom1e a súhlasi s tým, že s účmnosťou odo dňa doručen~& 
Objednávky spoločnosti Slovak Telekom do dňa technického prenesen~& 
Prenášaného čísla, resp. do dňa posúdenia Objednávky spoločnost' Slovak 
Telekom nebude realizovať ntektoré z práv a povmností uvedených vo 
Všeobecných podmienkach, na)má neuskutoční prevod zmluvných práv a 
povmnosti zo Zmluvy na ttebu osobu podfa bodu 4.2. písm e) Všeobecných 
podmienok. 

čl ... 
Ceny a platobné podm ienky 

4.1 Účastník Je povtnný za preneseme čísla od spoločnosti Slovak Telekom 
zaplabf cenu podra platného Cenníka programov a služ1eb spoločnosti Slovak 
Telekom, ak nie JB dohodnuté inak. Účastník berie na vedom1e, že v prípade 
Objednávky na prenesenie VIacerých Prenášaných čísel je Účastník pov1nný 
cenu za preneseme čísla uhradiť za každé Jedno Prenášané číslo obsiahnuté 
v ObJednávke. V prlpade predplatených Služieb (napr. Easy. FIX) cenu za 
preneseme čísla sbahne spoločnost' Slovak Telekom Účastníkovi z kreditu 
na SIM karte, prostredníctvom ktoreJ Účastník využíva Prenášané čislo, a 
to pn potvrdení Objednávky, alebo túto cenu vyúčtuJe následne. Účastník 
využívaJÚCI predplatené Služby spoločnosti Slovak Telekom pntom bene na 
vedomte, že vzhfadom na charakter predplatených Služieb a účtovanie cten 
a poplatkov je povtnný mar dostatočný kreditu na SIM karte k Prenášanému 
čislu aspoň vo výške ceny za preneseme Prenášaného čisla podfa platného 
Cennika programov a služ1eb spoločnosb Slovak Telekom a to nepretržite 
po podaní ŽíadostJ až do JBJ posúdema a vyhodnotema Odovzdávajúcim 
podmkom; v prípade nedostatočného kredii\J JO spoločnost' Slovak Telekom ako 
Odovzdávajúci podnik oprávnená Objednávku nezrealiZoval' a nepotvrdrf. 
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čl. 5 
Spoločné a úverečné ustanovenia 

5.1 Tieto Osobitné podmienky tvoria prílohu 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 prisluiných Všeobecných podmienkach. 

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

5.3 Ak je v zmysle týchto Osobitných podmienok alebo pokynov spoločnosb Slovak 
Telekom Učastnik oprávnený uskutočnrť 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 ID kódu Žiadosti, alebo iného 
dohodnutého identifikátora pre účely overenra totožnosti Účastníka a pod). 
Účastník berie na vedomie a súhlasi, že spoločnosť Slovak Telekom JB 
oprávnená pri akomkorvek právnom úkone Účastníka uskutočnenom po podaní 
Žiadosti/Objednávky v súvislosti s touto Žiadosťou/Objednávkou požadovať 
pre účely identifikácie a overenia totožnosti Účastníka uvedenie identifikačného 
kódu prideleného k Žiadosti/Objednávky, a tento identifikačný kód Žradostil 
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 pn merane spravujú 
podra Zmluvy príslušnými Všeobecnými podmienkami. 

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

5.6 Účinnosťou týchto Osobitných podmienok sa rušra doteraz platné Osobitné 
podmienky pre službu prenosíternosti čísla spoločnosti Slovak Telekom 
vzťahujúce sa na prenositernosť čísla v mobilnej sieti , (dalej len .doterajšie 
podmienky"). Konania o prenesenie Prenášaných čísel začaté podra 
doterajšieh podmienok sa dokončia podra týchto Osobitných podmienok. 

Slovak Telekom, a.s. 

. . . . . . ~ . . 
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Preberacl protokol: 6190VA00607/12 
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., Kód toYIIIU INizov 

ODBERATEĽ: 

Mestský úrad Zlaté Moravce 

1.mája 2 

95301 Zlaté Moravce 

IČO: 00308676 

ldentifik. č. pre DPH: 

l~~not. SN 

Dátum vystavenia: 11.04.2012 

1 SIM.PO.E64.2 2FF/3FF AKTIVACIA POSTPAID 64K, MMB 1 48000423279 

2 MTE.SE.LIVE SONY ERICSSON LIVE 1 358508047704663 

l 

;~- ~ Odovzdal 3 
Prijal 

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje, že mu bol výrobok predvedený. 
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Ing. Juraj Mikler- BYRON 
Tekovská 16 
953 01 Zlate Moravce 
Prevádzka: T - Centrum 

Nám. A. Hlinku 30 
953 01 Zlaté Moravce 

IC DPH: SK1020413680 !CO: 33401799 
----------------------------------------
3FF AKTIVACIA POSTPA IO 64K. 

8. 340 1.000 ks 
SONY ERICSSON LIVE 
Doklad : 6190VA00607/ 12 
CELKOM 

NEW 
8.~ 
0.8~ 

11 . oo 

o 
o 
ll 
€ 

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

20% ZAKLOA~ 
CELK ZAKLOA~ 

9. 17 OA~ 
9. 17 0Af4 

1. 830 
1. 83 

A855454 

3 

Batéria: 7 
Typ: 
l Výrobné čísl o: 

Nabíjačka: j 
Typ: 
Výrobné číslo: 

Iné: /IF ŕft;"ff t. C .3 
l 

OKP:6291020413680005 SN: TPG1100448 3 

, . . /f tlf Mt J./ Datum predaja ..... ...... : ..... : .......................................... . ======================================== 

11/04/ 2012 10:49 C. ú/ Z:00005/00509 I'F. 

keó S• 1e kupu1uci povinný po oprave výrobok prevziať. 

31acov na mobilny telefonny pnstro1. 24 mes1acov na pnslušenstvo (vratane batérie), 
Jku na servisne práce. Záruka sa vzt'ahuJe na akost. kompletnost a funkčnost'vyrobku. Zaručna doba 
oba sa predlžuje o dobu. ktorá plynie odo dňa uplatnen1a práva zo zodpovednosti za vady az do dňa. 

2. Obsah záruky: Počas plynut1a záručneJ doby zabezpeči predajca prostredmctvom autonzovaných servisnych stred1sk bezplatne odstránenie vád vzniknutých 
preukázaterne v dósledku vady matenalu. vady suč1astok, vady konštrukcie alebo vadného zhotovenia výrobku. V prípade z1sten1a neodstránitefner vady, ktora 
bram nadnemu uživaniu výrobku ako výrobku bez vady, ma kupujÚCI za splnen1a podmienok uvedených v Reklamačnom ponad ku narok na vymenu vyrobku 
alebo ma právo od ku pnej zmluvy odstúpil. 

3. Podmienky záruky: Ak sa v záručneJ dobe vyskytne vada výrobku, ktora nevzn1kla zavmenim kupujuceho, bude vyrobok bezplatne opravený za predpokladu, ze· 
• kupuJúCI odovzda pn reklamacu platny ongmál zaručného dokladu, nad ne vyplneny a potvrdený pečialkou predajcu, 
• výrobok nebol poškodeny mechan1cky alebo tekutinou, 
• pn obsluhe boh dodržané predpisy a postupy pod fa návodu na obsluhu, 
• na vyrobku neboli urobené žiadne upravy, opravy alebo neoprávnené manipulácie, 
• vyrobok nebol skladovaný a pouilvany m1mo teplotných podmienok predp1sanych v navode na obsluhu, 
• vyrobok nenes1e stopy po skladovani alebo používani vo vlhkom, prašnom. chem1cky Čl 1nak agresívnom prostredi. 
• vvrobok bol odborne namštalovany autonzovanym mštalačnym stred1skom a kupujuci predloži platný lnštalačny protokol. 

4. Rozsah záruky: Zaruka sa nevzt'ahuje na poruchy vzniknuté následkom-
• prudkeho narazu spósobeného pádom, havánou voz1dla, v ktorom bol vyrobok namštalovaný a pod., 
• iwelnej pohromy, 
• vystavenia výrobku neprimerane nepnazn1vým podm1enkam alebo nepnazmvemu "plyvu počas1a, ako je napr nadmerne slnečne .Z1aren1e, dažď, sneh, 

kondenzat zapnčinený prechodom z mrazu do tepla, vod na para a pod., 
• pnrodzenym opotrebovan1m v dôsledku pouilvama výrobku vrátane ubyt ku 1 upi neJ straty kapac1ty baténe 

5. Osobitný rozsah záruky pri batériách - dohoda o vlastnostiach, účele a akosti batérie mobilného telefónu: Vyrobnou vlastnostou predávaneJ baterie re 
:;eh• >pno 1 zachoval Sl rovnaku akost ako v čase predaja len po dobu šiest1<:h me•1acov odo dňa začatia jej ui:1vania pnčom po tejto lehote su akékoľvek pre,avy 
vo vlastnostiach batene v podobe úbytku jeJ výkonnosti už len prejavom 1e1 pnrodzeneho opotrebovania. čo n1e je považova ne za vadu batérie. Na tento učel 
sa považuje dátum predaja mobilného telefónu za zač1atok užívania batene a za zač1atok užívan1a mobilného telefónu, ku ktorému bola táto batéria dodaná 
Kupujucr prejavom záujmu o kúpu tohto mobilného telefónu spolu s batenou zároveli preJavuje vôfu smerujúcu k začatiu ui1van1a baténe spolu s mob1lnym 
telefonom v deli ich predaJa. Základnou podmienkou zachovania Sl nadnych funkčnych vlastnosti predávaneJ batene počas lehoty š1est1ch mesiacov odo 
dna začat1a jej ui:1van1a je ui:1vanie tejto baténe výlučne s mobilným telefónom. s ktorým 1e dodaná baténa predávana Nedodržanie teJtO podmienky zaklada 
prava predavajuceho neuznal reklamac1u dodavanej baténe ako dósledok nedodržan1a záručných podm1enok predavanej batérie. PreJav záujmu kupuJuceho 
o dodávanu baténu s vlastnosťami uvedenym1 v navode sa v zmysle ust. § 496 ods. 1 Obč1anskeho zákon nika považuje za dohodu o vlastnostiach, učele a akosti 
predavaner batérie. 

6. Nezáručná oprava: Alo. pri oprave mob1lného telefonneho prístroja alebo pnslušenstva bude ZIStená vada, na ktoru sa nevztahuJe zaruka, kupu1uc1 bude 
,;pozornery na to. že ide o nezaručnú opravu. a bude vyzvaný na udeJeme st:1hlasu alebo nesúhlasu s jej uskutočnením. Po udelen1 su hlasu s vykonamm 
nezaručnej opravy kupujUCim cenu za opravu a na hradu nákladov sporenych s opravou hrad1 kupuJÚCi v plneJ vyške. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • tF .. 




