
Dodatok k Zmluve o pripojení (zmena 
v osobe účastníka, adresáta a spôsobe platby 
preloženie/premiestnenie) 
v zmysle zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách 
uzatvorený medzi 

T • - C o m 

99021 
53055 K zmluve číslo 

obvodn jx75@ds lbas ic 
K špecifikácii číslo 

1175735600 1175735601 
Kód účastníka Kód adresáta 

poskytovateľom Slovák Telekom, a. s., Karadžíčova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35 763 469, IČ DPH: SK2020273893, zapísaným v obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde 
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2081/B (ďalej len „ST"),v zastúpení účastníkom a novým účastníkom. 

Účastník vyplní tlačeným písmom iba svetlé častí, resp. krížikom vyznačí požadovanú voľbu. 

Účastník (uveďte trvalé bydlisko alebo sídlo) 

Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): Obvodný úrad vo Svidníku 

IČO: 42077672 IČ DPH: SK2020785283 Rodné číslo: 

Ulica: Hviezdoslavova Súpisné číslo: 447 Orientačné číslo: 3 Obec: Giraltovce PSČ: 087 01 

Splnomocnená osoba alebo zákonný zástupca, resp. štatutárny orgán (ak ide o právnickú osobu) 

Priezvisko, meno, titul: Kačmár Bohumil MVDr. Číslo OP: 

Ulica: Súpisné číslo: Orientačné číslo: Obec: PSČ: 

• zmena v osobe účastníka 

Nový účastník (uveďte trvalé bydlisko alebo sídlo) Dátum účinnosti zmeny v osobe účastníka: Kód účastníka : 

Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): Kód adresáta: 

• právnická osoba • fyzická osoba - podnikateľ • fyzická osoba 

IČO: IČ DPH: Rodné číslo: 

Zapísaný v obchodnom registri: Oddiel: Vložka číslo: 

Ulica: Súpisné číslo: Orientačné číslo: Obec: Dodacia pošta: PSČ: 

Kontaktný telefón: Fax: E-mail: 

Splnomocnená osoba alebo zákonný zástupca, resp. štatutárny orgán (ak ide o právnickú osobu) 

Priezvisko, meno, titul: Číslo OP: Kontaktný telefón: 

Ulica: Súpisné číslo: Orientačné číslo: Obec: PSČ: 

• zmena v osobe adresáta/nový adresát (vyplniť aj v prípade zmeny účastníka) - adresy na zasielanie písomností, vyúčtovaní a upomienok 

Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): 

IČO: IČ DPH: Číslo OP: 

Ulica: Súpisné číslo: Orientačné číslo: Obec: PSČ: 

P.O. BOX: Dodacia pošta: Nákladové stredisko: 

K preloženie/ • premiestnenie 

Nová adresa Dátum účinnosti zmeny v osobe účastníka: Kód účastníka : Kód adresáta : 

Ulica: Sov.hrdinov Orientačné číslo: 102 Obec: Svidník PSČ: 08901 

Súpisné číslo: Dodacia pošta: Svidník Kontaktný telefón: 0547863175 
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Spôsob platby 1 zmena spôsobu platby 1 fakturačného obdobia (vyplniť aj v prípade zmeny účastníka) 

Spôsob platby • v hotovosti • príkazom na úhradu • platba inkasom (v tomto prípade, prosíme, obráťte sa na Vašu banku) 

Frekvencia vyúčtovania • fakturačné obdobie dvojmesačné* (je možné iba pre účastníka fyzickú osobu a nie je možné pri elektronickej forme faktúry) 
• fakturačné obdobie jednomesačné 

•Splatnosť dvojmesačného 
vyúčtovania/faktúry 

• jednorazovo za celé fakturačné obdobie 
• 2 platby - mesačné čiastky 

Pre dvojmesačné 
fakturačné obdobie 

• výpis odchádzajúcich volaní poštou na 3 fakturačné obdobia poskytovaný v rámci verejnej telef. služby 
( po 3 fakturačných obdobiach bude výpis odchádzajúcich volaní spoplatnený) 

Doručovanie 
vyúčtovania • Elektronická faktúra vo formáte PDF sprístupnená na www. t -com.sk" • Papierová faktúra zasielaná poštou 

Elektronická 
faktúra PDF 

Identifikátor Elektronickej faktúry: • Klient ID • Login (v prípade, ak má byť využitý existujúci logln, uveďte: 

Elektronická 
faktúra PDF 

• E-mailová adresa na doručovanie notlf lkácle faktúry (len pri identifikátore Klient ID) 

Elektronická 
faktúra PDF 

• Doručovanie elektronickej faktúry vo formáte PDF na mallovú adresu *** 

Elektronická 
faktúra PDF 

• Odpis Elektronickej faktúry (pravidelné poskytovanie odpisu Elektronickej faktúry PDF v tlačenej forme doručovanej poštou)**** 

Elektronická 
faktúra PDF EF PDF zmeny 

• Zmena e-mailovej adresy na doručovanie 
elektronickej faktúry 

Pôvodná e-mallová adresa: 

Nová e-mailová adresa 
Elektronická 
faktúra PDF EF PDF zmeny • Zmena e-mallovej adresy na doručovanie 

notiflkácle faktúry: 

Pôvodná e-mailová adresa: 

Nová e-mallová adresa 

Elektronická 
faktúra PDF EF PDF zmeny 

• Nové heslo pre elektronickú faktúru PDF • Nový login: 

Elektronická 
faktúra PDF 

EF PDF zrušenie 

• Zrušenie elektronickej faktúry sprístupnenej na www.t-com.sk 

Elektronická 
faktúra PDF 

EF PDF zrušenie • Zrušenie doručovania elektronickej faktúry e-mailom 

Elektronická 
faktúra PDF 

EF PDF zrušenie 

• Zrušenie doručovania elektronickej faktúry e-mailom na túto e-mailovú adresu: 

•"Elektronická faktúra bude so súhlasom účastnika doručovaná ako príloha e-mailovej správy vo formáte PDF a jej otvorenie nebude chránené heslom proti neoprávnenému prístupu k údajom. 
Účastník podpisom tejto zmluvy o pripojení a/alebo jej dodatku potvrdzuje, že si je vedomý zodpovednosti za ochranu údajov na elektronickej faktúre zasielanej na nim určenú e-mailovú adresu pred 
prístupom tretích osôb. ST nezodpovedá za škody spôsobené účastníkovi spôsobené prístupom neoprávnených osôb k údajom na elektronickej faktúr vo formáte PDF. "www,vypis.sk, **** odpis 
Elektronickej faktúry PDF bude spoplatnený v zmysle tarify. 

Zákaznícky identifikátor Klient ID 
Klient ID bude doručený: 
• prevzatý osobne • e-mailom • poštou • nesúhlasím s aktivovanim 
Klient ID 

E-mailová adresa na doručenie Klient ID 

Uzavretím tejto Zmluvy o pripojení (okrem prípadu, ak účastník nesúhlasí s aktivovanim Klient ID) je účastnikoví pridelený Zákaznícky identifikátor Klient ID (ďalej len .Klient ID"), ktorého používanie sa 
riadi platnými Podmienkami používania zákazníckeho identifikátora Klient ID (dalej len .Podmienky") zverejnenými na www.t-com.sk . Zmluvné strany sa zaväzujú tieto Podmienky dodržiavať. Pridelenie 
Klient ID je pre účastníka bezplatné. Účastnikoví môže byť pridelený len jeden Klient ID. Účastník podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že bude viazaný všetkými úkonmi vykonanými vo vzťahu k ST 
prostredníctvom Klient ID, aj v prípade, ak sa na takýto úkon podľa príslušnej zmluvy o prípojení vyžaduje písomná forma. V prípade prevzatia Klienta ID osobne na Mieste predaja T-Centrum účastník 
potvrdzuje osobné prevzatie údajov Klienta ID spolu s Podmienkami. Ak účastník požaduje doručenie Klienta ID/zmeny Klienta ID na ním uvedenú e-mailovú adresu, berie na vedomie svoju 
zodpovednosť za prípadné zneužitie údajov Klienta ID neoprávnenou osobou. Účastník súhlasí, že údaje Klienta ID mu budú poslané v nezaheslovanej e-mailovej správe a jeho otvorenie nebude 
chránené heslom proti prístupu neoprávnenej osoby k doručeným údajom. Ak účastník požaduje doručenie Klienta ID/zmeny Klienta ID poštou, ST sa zaväzuje prideliť a do 14 pracovných dni doručiť 
účastnikoví do vlastných rúk údaje Klient ID v zabezpečenej obálke spolu s Podmienkami. ST nezodpovedá za škody spôsobené účastnikoví prístupom neoprávnených osôb k údajom Klienta ID a/alebo 
zneužitím údajov Klienta ID neoprávnenými osobami pri objednávaní, zmene alebo využívaní služieb ST prostredníctvom Klient ID. 

Účastník na základe tohto Dodatku postupuje všetky práva a záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o pripojení pod hore uvedeným čistom tohto Dodatku na nového účastnika. Účastník sa 
súčasne zaväzuje uhradiť všetky platby za verejné telekomunikačné služby, ktoré mu boli poskytnuté do termínu zmeny účastníka. Nový účastník súhlasí a zaväzuje sa dodržiavať 
Všeobecné podmienky ST na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby. Nový účastník súhlasí, aby údaje o jeho osobe boli spracúvané v zmysle predpisov o ochrane osobných 
údajov v informačných systémoch ST. 

V prípade, že poskytovateľ šetrením vykonaným po akceptácii návrhu účastnika zisti technickú neuskutočniteľnosť požadovanej zmeny zmluvy o pripojení, tento dodatok k zmluve o 
pripojení zaniká okamihom doručenia písomného oznámenia účastníkovi. Účastník ani poskytovateľ v takomto prípade nemajú nárok na náhradu škody spôsobenej zánikom dodatku k 
zmluve o pripojení. Možnosti ukončenia zmluvy o pripojení sa riadia ustanoveniami Všeobecných podmienok ST. 

• zmena v osobe účastníka alebo adresáta pre službu PC Secure 
Poznámka: 

Prílohy (vyplní pracovník ST) tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku: 

Osvedčené splnomocnenie • Osvedčená kópia výpisu z obchodného registra • Osvedčená kópia výpisu zo živnostenského registra 

• Súhlas adresáta • Osvedčená kópia iného oprávnenia na podnikanie • Návrh na uzatvorenie rámcovej zmluvy s SK NIC 

• • • Žiadosť o zmenu údajov účastnika z SK NIC (formulár F7) 

Miesto: Svidník Miesto: Svidník Miesto: Svidník ST kód predajcu: S R 0 

Dátum: 05.04 2011 Dátum: 05.04.2011 Dátum akceptácie návrhu: 05.04 2011 revzatia návrhu dodatku k zmluve: 
J4 .—• 

SaOV.ľ:.«.!' .uv - - r ; i 
089 01 Svidník 

podpis a pečiatka účastnika 
(resp. splnomocnenej osoby alebo 
štatutárneho orgánu) 

podpis a pečiatka nového účastníka 
(resp. splnomocnenej osoby alebo 
štatutárneho orgánu) 
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