
Číslo zmluvy
Dodatok zmluvy
Kontaktná osoba
E-mail kontaktnej osoby

8698604649
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4.......................................................................................................
MVDr. Peter Betták

o poskytovaní verejných služieb (Zmluva o pripojení) uzavretá medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami podľa zák. č.
351/2011 Z. z. o el. komunikáciách. Neodde/ite/hou súčasťou tejto Zmluvy sú Všeobecné podmienky a cenník (Tarifa) poskytovateľa.

Učastník ~'i._.
Meno a priezviskoObchodné meno äb·~·č··S;;:;·oj'i·;;·ské··..·..·..·..· · · · ···..·..· .

Bydlisko/Sídlo $.m:9:iiiJ~~:~:jj1.;::~Q§::1i3m:9:iiiJ§:~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Adresa pre zasielanie faktúrDátum narodenia/ICO 30999i"· · · ··..·..·..· ·..·..·..·..·..·..· ·· ·..· 'Drcl..· ·..·..·..·..··..·..· 202io49·s5s·
IC pre DPH .. .

Telefón Qj1.I.§5.~?Q?~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::· ..·..·..· ·i=äxl::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
e-mailZastúpený MVD~:'''Pet~'~''B~ttá'k'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' .

Bankové spojenie ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'i~biš"äR/Ž'R"T::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Majitel' telefónnej linky Obec Smolinské

Telefónne číslopre ADSL/Naked ::::::::::::::::::::::::9.j1/(~:§'9.i6.i§'::::::::::::::::::::::::::··Ref: ..Č·...·ädrešT:::::::::::::::::iQiQ:~:Q:~:1:Qi:::::::::::::::::::
Adresa miesta inštalácie r-------------~~~~--~~~~~~~--~--~--,-----~~--Zriaďovací Zriaďovací Mesačný Mesačný

Počet poplatok v € poplatok v € poplatok v € poplatok v €
-------------~ bez.DP.I:L. s.DP.I:t hez..DJ?tt:t: s..DJ?tt:t: .

Akciové ceny** 18,40 22,08......···C'e·ňi1f·i<ové"ce·ň·y..·..··..ľÚ=U·4 ·..i~i9·;'37..·· ··24;-:i·ä ··.. ·· ·29·;28 .

základné služby,

ADSL Rapid Plus

Počet
Zima 2011 Informácie o akcii: www.ts.skAkcia

Prídavné siužb~
<výber prídavnej služby>_·;;..v~be~ ..p'ľid·ävi1eTš·iuž'i:iy; ..· ··..· ··..·· .

..-;;,·v~be~..i)'~·id·ävi1ej'·siuž'i:iy; ·..·..·..· .

..-;;,·v~be~··p·~·iďä·v·ňej..siuŽ·by; ..·..·..·..· ·· .

..Celko·vá··cen'ä ..· · ·..·..·..·..·..·..· · ·..· ·O~·OO..·..·..·.. ·..·..·..··()';c)'o· ·..·· ..·..· 1'8:·40 · 22;08 ·
Jednorázový Jednorázový Mesačná Mesačná

Zariadenia Sériové číslo poplatok poplatok v € splátka v € splátka v €
........................................................................................................................................ y...( ..b~.'O'.P./:1 ~ ..o..p./:1 bez ..Q.p./:1 s ..o..p./:1 .
<výber zariadenia>..-;;,·v·yber··žä·~iä'ij'e·ň·iä·;..··..··..·..· · ·..·..·..·· .

~~i?9.~9.~::~:~:~~~~:6):~::i.~:f.i:~:~:~:6i~::::::::::::::::: .
Adresa pre doručenie zariadenia

Doba trvania zmluvy

o neurčitá (bez viazanosti)
O určitá 12 mesiacov(nová zmluva)
O určítá 12 mesiacov(predlženieviazanosti)
O určtá 18 mesiacov(nová zmluva)
@ určitá 18 mesiacov(predlženieviazanosti)
O zmenav rámd viazanosti
O prechodz existujúcej DSLna zmluvu bezviazanosti

Spôsob doručenia faktúry Poštou Fakturačné obdobie Mesačne
Mail pre elektronickú faktúru -cuvedte maximálne 3 adresy oddelené čiarkou pre elektronické faktúry>
GTS lP Hlas číslo +421

Podnik zriaďuje Pripojenie spravidla do 22 pracovných dní odo dňa uzavretia Zmluvy, avšak Účastník berie na vedomie, že s
ohl'adom na nutnú súčinnosť tretích strán a možné technické komplikácie nejde o garantovanú lehotu, pričom zriadenie
Pripojenia oznámi Podnik Účastníkovi telefonicky. Akákoľvek ZOdpovednosť Podniku v prípade nezriadenia Pripojenia v uvedenej
poriadkovej lehote je z uvedených dôvodov vylúčená.
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Účastník je povinný platiť Odplatu za poskytovanie Služby podľa platnej Zmluvy a Tarify v pravidelných opakovaných platbách
za príslušný kalendárny mesiac vopred na základe faktúr vystavovaných Podnikom, a to počnúc dňom Zriadenia Pripojenia.
Účastník je povinný pri každej platbe uviesť aj variabilný symbol, ktorý je uvedený na príslušnej faktúre.

Podniku vzniká nárok na zaplatenie Odplaty za poskytovanie Služby vždy v prvý deň kalendárneho mesiaca bezprostredne
predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, za ktoré sa príslušná platba Odplaty platí. Týmto dňom vzniká Podniku právo
vystaviť faktúru za zaplatenie danej platby Odplaty za poskytovanie Služby. Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej
vystavenia. Účastník týmto súhlasí s elektronickou formou faktúry, čím udel'uje v súlade s príslušným zákonom o dani z
pridanej hodnoty súhlas na to, aby mu Podnik vyúčtovával služby faktúrou vyhotovenou výlučne v elektronickej forme (ďalej aj
ako "elektronická faktúra") a berie na vedomie, že Podnik mu nie je povinný zasielať aj faktúru v písomnej (tlačenej) forme, ak
nepožiada o vyhotovenie odpisu elektronickej faktúry za odplatu podla Tarify (za predpokladu, že takýto odpis je dostupný v
zmysle Tarify). Elektronickú faktúru sprístupňuje Podnik Účastníkovi na Internetovej stránke Podniku; sprístupnenie môže byť ,
podmienené použitím niektorého alebo viacerých Bezpečnostných údajov. V prípade dohody s Účastníkom sprístupňuje Podnik
elektronickú faktúru zároveň aj jej zaslaním na adresu elektronickej pošty oznámenú Účastníkom ako prílohy elektronickej
pošty bez zabezpečenia heslom, ak nie je dohodnuté inak. Podnik nezodpovedá za prípadné zneužitie elektronickej faktúry
zaslanej na adresu elektronickej pošty oznámenú Účastníkom. Účastník je oprávnený požiadať o zmenu spôsobu vystavovania
faktúry písomnou žiadosťou adresovanou Podniku. Ak je s Účastníkom využívajúcim viac Služieb Podniku dohodnuté zasielanie
spoločnej faktúry v tlačenej forme, Podnik a Účastník sa dohodli, že tlačená forma faktúry môže obsahovať základnú úroveň
rozpísaných faktúr súhrnne za všetky Služby, pričom pre telefónne služby Podnik na požiadanie bezplatne sprístupní
Účastníkovi elektronicky podrobné údaje o jednotlivých odchádzajúcich Volaniach.

V prípade, že bola Zmluva, ktorej predmetom je poskytovanie Služby uzatvorená na dobu určitú, resp. s dobou viazanosti a
počas trvania tejto doby dôjde k zániku Zmluvy z dôvodu na strane Účastníka alebo počas tejto doby dôjde k zániku zmluvy o
poskytovaní verejnej služby medzi Účastníkom a spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. na poskytovanie verejnej telefónnej
služby, resp. služby ISDN, vo vzťahu ku ktorej bola služba DSL zriadená, je Účastník povinný zaplatiť Podniku zmluvnú pokutu
vo výške uvedenej v Tarife.
Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že viazanosť (doba určitá) začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bolo pripojenie Účastníkovi zriadené. V prípade opakovanej viazanosti platí, že viazanosť (doba určitá) začína
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol do sídla Podniku najneskôr do 25. kalendárneho dňa
mesiaca doručený Účastníkom riadne podpísaný dodatok k Zmluve, na základe ktorého sa dohodla nová viazanosť (doba
určitá); v prípade, ak bol dodatok k Zmluve doručený do sídla Podniku až po uplynutí 25. kalendárneho dňa v mesiaci, platí, že
viazanosť (doba určitá) začína plynúť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol dodatok k Zmluve
doručený do sídla Podniku.

V prípade, že je Zmluva uzavretá na dobu určitú (zmluva s viazanosťou), ak žiadna zo zmluvných strán písomne neoznámi
druhej zmluvnej strane najneskôr 35 dní pred uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzavretá, že trvá na ukončení platnosti
Zmluvy, Zmluva zostáva naďalej v platnosti a mení sa doba, na ktorú bolo uzavretá, z doby určitej na dobu neurčitú. Ak
zmluvná strana doručí druhej zmluvnej strane oznámenie, že trvá na ukončení platnosti zmluvy neskôr, ako 35 dní pred
uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzavretá, takéto oznámenie sa považuje za výpoveď zmluvy na dobu neurčitú.

V prípade, že je Zmluva uzavretá na dobu neurčitú (zmluva bez viazanosti), výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac,
pričom zmluvné strany sa dohodli že pokiaľ zmluvná strana doručí druhej zmluvnej strane výpoveď do 25. dňa (vrátane)
kalendárneho mesiaca, výpovedná lehota uplynie v posledný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca. V prípade, ak zmluvná
strana doručí výpoveď druhej zmluvnej strane v 26. až posledný deň kalendárneho mesiaca, výpovedná lehota začne plynúť
prvým dňom druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej
strane.

Vznik akýchkol'vek Porúch a iné podnety môže Účastník nahlásiť na telefónnom čísle služby zákazníckej podpory 02/322 322
32, adrese elektronickej pošty hotline@gts.sk alebo písomne na adresu Podniku. Doba prevádzky linky služieb zákazníckej
podpory je uvedená na internetovej stránke www.gts.sk.

Poskytovatel'jObchodný zástupcVyhlásenie Učastn~ka

9.~.~~9.~.!:l.~I!.l.~.~.~ ??~~~..I?,~.~~.~..~..~!?~p.::'~I .
Meno a priezvisko Jozef DošekK'6d"i;ä'rt'~e~a"""'''''''''''''''''''''''''''''' 4·64..· ·..·..·..· ·..·..· ··..· ·· ·..·..·..·

-=··:-::·,-;:P::;:rid;:'.v~n7ú:::slu~žb::::u-:A-;::OS;:;'L-;:Do=w~n;:'loa:::d-;:6':':14:-;47:je~m:':o~žn7~::O;:ob:;:j.7.dn:':ať"I.:':n-;:k::"us:;:lu~žbU~=m',k:::to::::;ré~m:':aj;:::ú----t·Tei:· ••čr~·io··part~erä ·..·..· ä·34i·6624ää·ä· ·..· ··..·..· ·..· ··
štandardnú rýchlosť pre prichádzajúce dáta 3584 Kbps .
•••• Podpis a pečiatka Účostnlka alebo jeho splnomocneného zástupcu. E:·m·ä·i'j"~)'ä·rt·~·e~a · 'JOŽ·~f · ·~~;:;;~t;i:~k..· · .

Týmto vyhlasujem, že som sa oboznámil so všeobecnýmt podmienkami spoločnosti
GTS Slovakia, ktoré som prevzal pred podpisom tejto Zmluvy/Dodatku a
zaväzujem sa Ich dodržiavať, ako aj s Tarifou poskytovatel'a, ktorú beriem na
vedomie.

O""C.."'II"
908 42 SMOLl

2.

Podpis ';"II):Slne mpi'lSjtka
v G 1347
. s. a 5 Gbely

V Gbeloch jj 54 r. Y 'l ,Gbely 7.11.2012

-mesačný poplatok nepredstavuje konečnú ce u zas li.1ctúrovanú Účastnlkovl,
iba mesačný paušál. Konečná cena bude stanovená v súlade s platným cenníkom
poskytovatel'a. V prípade akcie sa po uplynutí obdobia, na ktoré sa vzťahuje akdová
cena, začne Účastníkovi fakturovať podl'a tarify mesačný poplatok za hlavnú službu
ako aj prídavnú službu DSLlne Naked. Cena s DPHje Informatívny údaj kalkulovaný
s použitím aktuálne platnej sadzby DPH.

7.11.2012 **akciové ceny sú platné po dobu trvania viazanosti zmluvy.

Podpis**** Pečiatka****

V Gbeloch

Poznámka: Nová viazanosť od 1.12.2012
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