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Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Informácie o zmluve:

Magio Sat 990403524,
c.."'"'"

100006300~1 1000063001...- .........
uzavretý podra zákona č.. 351m11 z.z o elektrornd<Ych komunikáciách medzi podnikom Slovak Telekom. a s Bajkalská 28, 817 62 Brauslava ICO 35763
469. IC DPH SK2020273893. zaplsanym v obchodnom regtstn vedenom pn Okresnom sUde Bratislava I, oddiel Sa vlofka efslo 2081/8 (ďalej len MpodMlk") a
ÚčastnJkorn (dalet len ~Dodalok").

Ziadaler vyplni tlačenym plsmom Iba svetlé east!. resp kritikom vyznatl potadovanu volbu (pokiar nie su Udaje predvyplnené)

•. povinný údaj. prosim, nezabudnite vyploff

•• údaj odporueany pre vyplnenie z dOvodu správneho kontaktovania v buduenosb

IÚč.stnlk

Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): Obecný urad

Typ Právn osoba alebo podnlkater

ICO 00316091 IICOPH 316091

Zap/sany v Obchodnom reglstn I Oddiel Vlotka člslo

Ula Mieru IObec HalIČ IpsC 98511 OodaCl8 P'dta HaliČ

Suptsné ČlSIO IOnentačné tislo 68188 Iposchod,e Miestnost ~

1"Kontaktny telefón ·'Fax- ""E·mad

IStatuUrny orgán

Pnezvlsko, meno. trtul (alebO obchodMi meno) Obecný úrad· ICisloOP I"Kol'llaktnY telefoo

Uhea I Obec !psC "MobIl 0907858440

"dresa umiestnenia koncového bodu sIete slulby zriaďovanej na základe tohto Dodatku
PopiS Obecný ÚJtld

Ulica Drutstevná IObec H.loč IpsC 98511 IDodacia potta HalIČ

Súpisné člslo 382 IOnenlaené člslo 6 IPoschodie IMiestnosť č

Osoba oprévnena na prevzatie Obecny úrad· IClsloOP

"Kontaktný telefón - 1"Mobll 0907858440

Adresát· adresa zasielania plsomných listIn

PnezvIsko. meno, trlul (alebo Obchodne meno) Obecný úrad·

lCD 003'609' IC DPH 316091 Clslo OP

Ulica Mieru obec HalIČ IPSC 98511 Dodao8 ~ta HalIč

SUplsn6 tislo Onentačnečislo 68166 I Poschodie Miestnost Č

Predmet Dodatku

Podnik a Účastník uzatvárajú tenlo Dodatok. klorou sa Zmluva o poskytovani verejných slutleb s tlslom uvedeným v času "lnfonnáCle o zmluve" meni a upravuje
v rozsahu a spôsobom uvedeným y tomto Dodatku (dalej len "Zmluva·) Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie su týmto Dodatkom dotknuté zostávaju v platnosb
bez zmeny .
Zúčtovacie obdobie a frekvencia fakturácie

Zuetovaete obdobie Je jednomesačn~ Trvame zúčtovaCIehoobdobia le od prvého do posledného dr"la kalendárneho mesiaca Pripadnú zmenu trvama
zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi UtastnikoVl najmenej jeden mesiac vopred
frekvenCia fakluriCle ,lednomesaené

Doručovanie faktúr

Elektronická faktúra vo formáte (EF POF)sprlstupnená na Internetovej stránke Podniku

PotaduJem doručovanieEF PDF do e·mailu: obee@obechallc.sk

Ucastnik podpisom tejto Zmluvy potvrdzujeluderule suhlas n8 poskytovanie faktury v elektronICkej forme podra platnych VSeobecnyeh PCídmienok a Cennlk--aa-
zárove" suhlas s poskytovanIm ElektronICkej taklúty spristupnenIm na Internetovej slfánke PodnIku
ÚčastnIk bene na vedomie že Elektrorucká faktura bude s Jeho suhlasom doručovaná ako prlloha e-mailoveJ správy vo formáte PDF aJej otvorenie nebude
chránené heslom proti neoprávnenému prfstupu k UdajOm Účastnik podprsom tejto Zmluvy potvrdzUJe te sj je vedomy zodpovednosti za ochranu udaJOV na
etekttoolekeJ faktúre zasJelanej na nim určenú e-mailovu adresu pred prístupom trebeh osOb Podnik nezodpovedá za äkody spOSObené utastníkoVl priSIUpom
neoprávnenych OSOb k údajom na elektrofllckel faKtúre vo formáte PDF ••• OdPIS EF PDF bude spoplatnený v zmysle CennIka

Doba viazanosti

Doba ViazanoSti zaelna plynUl ,odo dt\a začatia poskytovania Slulby ak me,le V CennIku alebo prlsluinom Cenovom výmere uvedené Inak
V prlpade poruief1la záv3Zku Učastnika nepretrŽite vyutivsť slulby na uklade tohlo Dodatku poeas dohodnutej doby viazanosti sa Účastnik zav3ZuJe uhradltIPodn,ku zmluvnú pokUIU pre prlslulnú sMbu • dobu VIazanoS. vo vy!ke podr. podm'enol< zverejnených Podn,kom V CennOku .Iebo podl. podmienok v
prislutnom Cenovom výmere. ak su ÚčastnfkoV1 poskytované služby na základe tohto Dodatku za zvýhodnenych podmIenok pacHa prislulnej akcie

Kob,ednávke e
K zmluve e 9904035243 1I1I1111111111111 ~ 111I ~IIIIIIIIIIIIIIIII "III

KódOokumemu SrXX)1·11APNFJ K6dueastnika 1(X)(l()6J(XX) Ob,edrtaVKa H1A.CT9M
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Akcia

Podmk sa zaV.\zUJ8 poskytoval služby ÚčastnikoVIza zvyhodnenych podmieno!( podra typu akCIe vyznačenej v tejto tasb. za podmIenOk zverejnených PodnIkom
pre poskytovarue datleJ akClEl v pr1s1utnom Cenovom výmere ktorý tvori súčasť tohto Dodatku Podmienky danej akcie su úrover'l bltUie !peofikované v časti

tohto Dodatku označenejako ~POdmlenkyakCie-

Maglo Sat----
AktlviCI·cz"',,avy'!--::- _
Magio Sat • Klasik --- -Parametre produktu TVJO 1MPACAl4
I---
Maglo Sat • zr.va na HBO + Clnemax na 3 mesiace

-fpar;meue produktu TV_ID 1MPACAL4 -
Maglo Sat • zrav. na poullvan!e na 30 mesiacov· viaz. 24 me••

Parametre produktu TV_IO 1MPACAL4

Typ Maglo Sat KlasIk

Ostatné ustanovenia

Spracuvame osobných UdajOV Podnik bude poutlval údaje o Účastnikovi za podmienok uvedených vo V!eobecnych podmienkach a v prfslu!ných pravnych
predPISOCh Rozsah, účel a podmIenky spracúvama údajOv o ÚtaSlnikOVi su bhHle ipecdikované vo V!eobecnýCh podmienkach ( časť Zhromaf:ďovanle a
používame Informao/ °Útastnlkoch). V prípadoch. kde mOte Účastnik zamedZIl aby sa je~ Udaje poutlvah na urČIté účely, ÚeBslnlk mOže kedykotvek Podniku
oznám.1 že SI neielá takéto použJvame jeho údaJov Ak}8 podmIenkou spracťNamaUdaJOV UeBslnlka udeleme suhlasu, mMe Utastnlk takYto $Uhlas
kedykof'vek odvolať V prlpade te ho udeli Útastnlk mOže PodOlku kedykof'Vek potIadat °Informáou, ako sa Jeho údaje poutJvaJu Viac InformáCIr °poutJvanl
údaJOV motno náJst na wwwlelekom sk alebo internetoVej slr'3nke Podniku, ktorä JU v budúcnosu nahradI

,

Pokračovame dokumentu na ďalHJ strane

•

Kobjednavke t. l-11ACT9M
K zmluve t 9904035243
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JNI:: USTANOVENIA

.tely Cenového výmeru Č. 33312/2013 (dale, len "CVO) sa Účastnikom rozuml8 fyzICká alebo pr'évnlCká osoba ktorA počas Učlnnosu tohto CV podá navrh na
.dvorerne a následne uzatvori Zmluvu o poskytovani verelnych slubeb na poskytovanie Slulby MaglO Sat podra podm~ tohlo CV (dalej len "Zmluva1 alebo

matok k Zmluve (dalej len "Dodato«")

B ZÁKLADNÉ BENEFrTY

Taburl<a (; 1
Akciová cena platná počas 1 - 30 mesiaca pri 24-mesačneJ viazanosti;
Program Magio Sat KlaSik, Cena bez DPH/mesiac 7.49 EUR, Cena s DPH/mesiac 8,99 EUR SplatnosI ceny: vopred
Program Maglo Sat Komplet, Cena bez DPH/mesiac 999 EUR Cena s DPH/mesIac 11,99 EUR, Splatnos ceny vopred

Taburl<a (; 2
Zmluvna pokuta za poruäenle zävazxu utIvat službu MaglO Sat vo~nom programe počas 24·mesaenej doby VlaZ8noSlJ 199.00 EUR (DPH sa neuplatflu.te)
SplatIlOst .tednorazovo

Tabul1c.a č 3
Akocvá cena za poskytovanie Pr6mM)VÝch balftkov platná počas 3 -30 mesiaca pn 24-mesatr\ej vlazanosb
Pr6nuový batlč8 HBO + Crnemax; Cena bez DPHlmestaC 5 82 EUR, Cena s DPH/mesIaC 6,98 EUR, Splatnost ceny vopred
Pr6mlOvý balIček Madarsky _Cena bez DPH/meSIac 1,16 EUR. Cena s DPH/meSIac 1,39 EUR Sp/atnosľ ceny vopred
PrémlOvý balíček HD, Cena bez DPH/mesiac 2,32 EUR Cena S DPH/meSiac 2,78 EUR SplatIlOSI ceny' vopred

Tabul'ka č 4
Akciová cena za nájom prvého Maglo Sat Boxu s HDD
AkCIová cena platné počas 1 -3D meSiaca, Cena bez DPH/meSiac 1,66 EUR, Cena s DPH/mesiac 1.99 EUR, Splatnosť ceny' vopred

Tabul'ka č 5
AkCIOvé cena za aktJv~u MaglO Sat Boxu
AkCIOVý a tlvačny poplatok prvého MaglO Sal Boxu s HDD, Cena bez DPH 2499 EUR Cena s DPH 29,99 EUR, Splatnost ceny Jednorazovo
AkClOV'f ak vačny poplatok prvého MaglO Sat Boxu HDD Ready. Cena bez DPH neuplatftuJe sa Cena s DPH neuplatňUje sa
MClOIIj' aktJvačnY pop!atok prvého MaglO Sat Boxu bez HDD. Cena bez DPH neuptatfluj8 sa Cena s DPH neuplatflu.te sa

1 Učastnfk, ktarY V)'Ub18 ponuku podra tohto CV a zaVIate sa Slulbu MaglO Sat vo zvolenom programe u1:lvar za podmienok podra tohto CV po dobu 24
mesiacov (dalej len "doba vlazanOStl~),má narok na poskytovame zvoleného programu SIu1:by Magic Sat za akCIOVÚ cenu podra tabut'ky č l, tasf B tohto CV a
to odo dfla znadenla slldby Maglo Sat. resp odo dňa uzavretia Dodatku, a to al do uplynutia 30 mesiacov odo dfla jeho znadema resp uzavretia Dodatku
2 účastnikovi te pn znadenl slulby Maglo Sat podra tohto CV účtovaná cena za znademe slUŽby podra aktuálneho Cennfka
3 Podmienkou VYUŽItia ponuky podra tohto CV Je súčasné obJedname a aktivácia Prémiového balrčk,a HBO + Clnemax Tento Premlový balí6ek Je počas prvých
vach mesiacov odo dr'la zriadenia Slulby Maglo Sal. resp uzavretia Dodatku poskytovany za cenu, ktorá Je súčasľou ceny za poskytovame Slulby Maglo Sat
PO uplynut! tejto dOby bude Účastnikovi účtovaná cena za vyullvanle Prémiového balička HBO + Clnemax podra platného Cennika Ustanovenie tohto bodu sa
neuplatnf, ak útastnlk využIJe ponuku na poskytovanie PrémlO\lého baUčka podra bodu 5 leJto easti CV
4 Účastnfk, ktorý sl aktIvuje Prémlový batrček HBO + Clnemax bez vIazanosti v zmysle bodu 3 • časľ B tohto CV mole tento Prémlový balJček kedykorvek odo
dfla I8ho zriadema zruilt' Ponuku Pr6mlov6ho balička HBO + Cmemax podra bodu 3 a 5 tejto časti CV nie Je moW navzájom komblnovat

5 lJčastTlfk, ktorý' sa zaV18!e u1:lvaľ )eden z programov Služby MaglO Sal podra podml8nOk tohto CV a súčasne VYUŽIte ponuku na poskytov801e zvoteneho
PrémIOvého balička podra tabuMc.y č 3 lejto čaSil, má nárok na poskytovanie tohto balička za ZVýhodnenú cenu. a to odo dfla akbváete PrémlOv6ho balička al: do
uplynutia 30 mesiacov odo dňa Jeho aktivAcIe Utastnlk má zárovef! nárok na poskytO\lame zvolen6ho PrémIOvého baJlčka počas prvych dvoch mesIacov odo
dfla aktivácie Prémlov6ho balička za cenu ktorá Je súčastou ceny za poskytovanie Prémiového balička v trefom mesiaCI Po uplynut! 30 mesiacov odo dfla
akttváoe PrémIOVého balička podra tohto CV bude za poskytovanie PrémlO\lého balleka Účastnlkovi účtovaná !tandardná cena, stanovená pre poskytovanae
PrémIOvého balička podra platného Cennika Ponuku na poskytovanIe týchlO Prémlovych balIčkov podra tohto bodu mOle Ut8stnlk vyullt' len v t8se uzatvorenia
zmluvy, resp Dodatku
6 Út8stnfk, ktory si aktivuje Prémiový baliček v zmysle bodu 5 • čast B tohto CV, mOle tento Prémlový baliček kedykol\tek odo dňa Jeho aktiváCIe zruäll' V
prfpade .te tak urobI. nemá nárok na opätovnú aktiváCIU balička so zvýhodnenou cenou podra tabul'ky č 3 tejto čsstl Účastnik má počas celej doby vyullvanla
Prémlov6hO balička podra bodu 5 tejto čaSti náral<. na zmenu vybraného Prémiového balička na Iny Prémlový batlček podra tohto CV, ktorý sa poskytUje za vy!!1
mesačný poplatok urteny podfa tabunty Č 3 bez straty nároku na zvýhodnenú cenu Počnúcdflom vykonanaa povolenej zmeny Prémiového balička v zmysle
predchádzajúcej vety bude Účastnikovi účtovaná cena za pou!Jvanle novozvoleného PrémIOvého balička podra tabul'ky č 3, časf B tohto CV Zmena
PrémIOvého balitka nemá vplyv na plynutie doby poskytovania Prénuoveho balička podra tohto CV ktorej plynutie sa pobta odo dňa aktIVttae pOvodne
zvoleného PrémIOVého balička podTa tohto CV
7 Účastnfk má nárok na obtednanle dopInkov8) služby MaglO lV Go vo vananie MaglO lV Go. pnčom cena zaJBj poskytovanie do 31 122013.te zahrnutá v
cene za poskytovanie služby MaglO Sat od 1 1 2014 bude cena za poskytOvan~ doplnkOVej slulby MagIC lV Go vo zvolenom vanente Utastnikovi Učtovaná
podra platného Cennika Účastnik má nárok na objednanie doplnkovej služby MaglO lV Go vo vanante MaglO lV Go Plus. pntom cena za poskytovanie slulby
poCas prvych 2 mesiacov odo dfta,eJ aktiváCIe je zahrnutá v cene za poskytovanIe Slulby MaglO Sat Nisledne sa uplatfluj8 cena podra Cennika Účastnik Je
oprávneny kedykorvek odo dfla aktIVácie slulby v zmysle tohto bodu požiadat' o Jej zrutenle
8 Učastnik má nárok na zvyhodnenú cenu za aktIVáCIU MaglO Sat Boxu podra tabul'ky č 5 tejto taStl ak sl aktiváCIU MaglO Sat Boxu obj8dnáva súčasne s
objednanim slulby Maglo Sat podra tohto CV
9 Účastnik, ktorý vyullJe ponuku podra tohto CV a súčasne SI Objedná nájom koncového zanadenla Maglo Sat Boxu s HDD, má nárok na poskytovanie nájmu
tOhto koncového zariadenia za akciovú cenu podra tabul'ky č 4 leJto časti CV, a to odo dňa zriadenia slUŽby Maglo Sat, resp uzavretia DOdatku at do uplynutia
30 mesiacov odo dňa Jej zriadenia resp uzavretia Dodatku
10 Po uplynut! dOjednanej doby poskytovania slUŽIeb a koncovych zanadenl za akdové ceny podra tohto CV bude UčastnikovIút!.ovaná !tandardná cena
stanovená pre poskytovanie daných slulleb podra platného CennIka a ätandardné cena stanovené pre koncové zanadenla podfa platného Cennika KZ
11 Koncové zanadenle nevyhnutne potrebne k nadnernu ulivamu Služby MagIC Sat (Set Top Box) nle.te sUtasfou poskytovanej slUŽby STB poskytUje Podnik
ÚčastnikOV! do nájmu za podmIenok stanovených v Obchodných podmenkach na predaj a nájOlTl koncovýCh zanadenl a Cenniku KZ

12 Nárok na vyu!/tle ponuky podra tohto CV pnslúcha Účastnikovi v prípade že pnstúpt na podmIenky poskytovania slulby MaglO Sal uvedené v tomto CV
V~becnychpodmienkach pre poskytovanie vereJnych slu!Jeb prOSl1ednictvom pevnej stete Podniku. Osobltnych podmienkach pre poskytovanie slu1leb
televfZie Cenniku a za týmto účelom uzatvOfI Zmluvu alebo Dodalok a v prípade využIlla ponuky na nájom Koncového zanadema podra tohto CVal na
podmienky uveden6 v Obchodných podmIenkach na predaj a nájOm koncoVých zanadenl a Cenniku KZ a za tj'mto účelom uzatvori Zmluvu o nájme alebo
Dodatok k ne]

KobjOdnavke Č 1·11ACT9M
Kzmluve Č 99040352.3
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I
C zAVERECN~ USTANOVENIA

1 UČBstnik j8 povlnny nepretr1Jt8 využiV81 SIu.!bu Maglo Sat počaS dohOdnutej 24-mesačnejdoby VIazanosll. v tejto s(Mslostl sa zavazuJe najmA neuskutočtllt'

badny taký úkon. ktorj by smeroval k ukončeniu Zmluvy pred uplynutlm doby VIazanosti I zárove" nedopustil sa takéhO konania na základe ktorého by vzruklo
I prava Podniku ukonQt' Zmluvu pred uplynutlm doby VIazanoSti Ak Uustník paruAI z.ävazok nepretrtJle V)'Utivat Slutbu Maglo Sat počas dOby vtazanosb. a to

I

naJIŇ ale ntelen tym. le
(I) uskutočni taky úkon. klarY by smeroval k ukončeniu Zmluvy pred uplynutim doby VIazanoSti alebo
(Il) potlada počas doby VtaZanOstJ SlUžby MaglO Sat o prechod na ntH! program v rátnCl Slutby MaglO Sat ako bol program pOvodne ZIladeny na základe Zmluvy
a takj10 program mu bude po dohode s Podnikom aktJvovany alebo
(iii) avqim konaním, resp opomenul1m spOsobl dOVOd pre klary bude Podnik oprávnený od Zmluvy odstúpil alebo JU vypovedal
Je Podnik oprévneny vyUčtovat ÚčastnikoVIzmluvnú pokutu stanovenú li tabul'ke č 2, tast B
Pre stanovenJl! nlllleho resp vy!iMthO programu Služby MaglO Sat Je urtuJUce nasledovné poradIe pnčom p/smeno a) označujenajmU! program apismeno b)
najvy!!1 program
a) program MagIC Sat KlaSIk
b) program Maglo Sat Komplet
2 Pn telefonickom, resp elektronICkom (prostrednlctvom www telekom sk) objednani Slulby Maglo Sat ma Ubsln/k nárok na poskytovanie slUŽIeb podra tohto
CV, ak telefomcku, resp elektronlCl(u Objednávku uskutočnI počas úČInnost! tohto CV (urtujúci Je dátum prrjatla telefonICkej objednávky na ZákaZnIckej Imke
Telekom. resp registráCia elektroOlCkej objednávky v obJednávkovom systéme PodnIku) a zárovel'l dONč:I podplsané zmluvné dokumenty na Centrum slutleb
zákaznrkom, resp predajné ":Ilesto najneskOr do troch týtdl'lov odo dl'la ukončenia útinnostltohto CV (určuJúCI Je dátum pnJatla • doručenia návrhu zmluvných
dokumentov Podniku). Ak sl Učastnlk telefonicky alebO elektronicky objedná služby, definované v tomto CV petas úČJnnosh tohlo CV, ale podplsané zmluvné
dokumenty doručJ na Centrum slutJeb zákaznIkom, resp predajné miesto neskOr, ako po troch tytd"Och odo d"a ukončeOla uČJnnosliCV. neVZniká mu nárok na
poskytovanie slutleb za akaové ceny podra tohto CV
3 Podnik Sl vyhradZUje právo ukončrt poskytovsme akooveJ ponuky podľa tohto CV aj pred skončenfm úČInnosti tohto CV O ukončeni poskytovania akCIovej
ponuky podra tohlo CV bude záujemca tnformovaný na predajnom mIeste
.. Ponuku podra tohto CV Ole je mo!né kombinovať s skoukotvek Inou ponukou podra Iného cenového výmeru, kde IO nle.lft vyslovne uvedené Ponuku podra
tohto CV nie JB motné kombinovat s ponukou podfa cenového výmeru upraVUjúceho poskytovanie zbav pn objednenl slulby prostrednletvorn InternetOVej
stränky PodOlku www telekom sk
5 Pre Učastnfka SÚ konečné ceny stanovené vrátane DPH Zmluvné strany sa dohodil, te v pnpade zmeny sadzby dane Z pndaneJ hodnoty je Podnrk oprivneny
klorukolYek Z CIen sluheb podniku uprav lak te k základu dane (cena bez DPH) uplatnI sadzbu dane z pnda/l8f hodnoty akluálnu v čase vzniku daoovej
povlnnosb Podniku

Cenový výmer Č 33312/2013 nadobUda Ubnnost dflom 1 Júna 2013 a 1800 Ubnnosf konči df\a 31 okl6bt'a 2013 (vrátane) Učastnikzárovef\ SVOjim podptsom
potvrdzute te súhlasi s podlT\lenkaiml uvedenými v prlslu&nom Cenovom vymere

Miesto
.uA.L.\Č

Miesto L.:llina 11\00 predajcu VT025

Dátum 'tO.oq .1..oQ Dátum akceptácie navrhu 2672013 Meno predaJcu; SaJtlavová lucia

. , '''~
Meno pracovnika Sdvla Haburaj Dátum prevzatia 2372013.

Tel ~Jslo 0800123500
1\ .... .
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