
Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní 
verejných služieb

Kód objednávky 
Kód účastníka 
Kód adresáta 

Kód tlačiva

1-799527198654
1177454100
1177454104

405

uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka v spojení s § 524 a nasl. a § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

PODNIK
Slovák Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava i, oddiel 

Sa, vložka číslo 2081/B, IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
Kód predajcu: BO Resid TL_35015 | Kód tlačiva: 405
Zastúpený: Silvia Haburaj
(ďalej len "Podnik") a
Nový účastník - Právnická osoba/Fyzická osoba - Nepodnikáte!’
Obchodné meno / 
Sídlo podnikania:

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o., Obchodná 4193/1/A,Topoľčany, 95501 Topoľčany 1

Register, číslo zápisu 
podnikateľa:
Kontaktný e-mail: dolny@radioyes.sk Kontaktné tel.č.: 0915555580
IČO: 36728683 IČ pre DPH: SK2022310114
(ďalej len "Nový účastník") 
Pôvodný účastník
Obchodné meno / 
Šidlo podnikania:

Mestské služby Topoľčany, s.r.o., Nám. M. R. Štefánika 1/1, 95501 Topoľčany

IČO: 44818378
(ďalej len "Pôvodný účastník")
ŠTATUTÁRNY ORGÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titul/Meno/Priezvisko: - Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.
Ulica: | Súpisné číslo: | Orientačné číslo:
Obec: PSČ:
Telefón: 0915555580 jČ.OP/Pasu: | -

ADRESÁT - adresa zasielania písomných listín
Titul/Meno/Priezvisko: Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.
Adresa zasielania: Nám. Ľ. Štúra 2357/2,Topoľčany, 95501 Topoľčany 1
Spôsob fakturácie: Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na internetovej stránke Podniku 

Požadujem doručovanie EF PDF do e-mailu faktury@kulturato.sk
Zúčtovacie obdobie: Mesačne od l.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

TABUĽKA č. 1 Mesačné poplatky ___________________________________________________
BALÍK 1P - AKCIA: Biznis NET DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov_________________________________________________
Číslo zmluvy: Kontaktná osoba: - Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o. Telefón: 0385328328
9926070220_______________________________________________ Adresa doručenia: Obchodná 4193/1/A, 95501 Topoľčany
Názov služby: Biznis NET ____________________________________________  _________________________
Číslo zmluvy: Adresa umiestnenia: Nám. Ľ. Štúra 2357/2, 95501 Topoľčany
9913891020_______________________________________________________________________________________________
Login Internet: mestskok38@dslfirma________________________________________________________________________
Identifikácia prístupu: 0007016218 ___________________________________________________________________
Typ pripojenia: Metalická technológia________________________________________________________________________
Program služby: Biznis KlasikNET VDSL L+____________________________________________________________________
Doba viazanosti v mesiacoch: 24 ________________________________________________________ <_______
Verejná dynamická IPv4 adresa________ _______________________________________________ ______________________
OnNet Security_______________________ ____________________________________________________________________ .

Názov Platnosť ceny Cena s DPH Splatnosť
Súčet všetkých zliav zo štandardných 
poplatkov za Služby

180,00 EUR
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Názov Platnosť ceny Cena s DPH Splatnosť
Základ pre doúčtovanie ceny - 
počiatočná suma, ktorá bude klesať

180,00 EUR

1) PREDMET DOHODY: Zmluva uzavretá medzi Podnikom a pôvodným Účastníkom v zneni jej zmien a dodatkov identifikovaná číslom v Tabuľke č. 1 (ďalej len 
„Zmluva") upravuje poskytovanie verejných a prípadne aj iný služieb špecifikovaných v tabuľke č. 1 (ďalej len „Služby“). Nový Účastník týmto na základe dohody 
s pôvodným Účastníkom preberá všetky práva a povinností pôvodného Účastníka vyplývajúce zo Zmluvy vo vzťahu k poskytovaniu Služieb, s výnimkou 
povinnosti uhradiť poplatky a ceny za Služby, ktoré boli poskytnuté Podnikom pôvodnému Účastníkovi do dňa účinnosti tejto dohody, ktoré je povinný v celom 
rozsahu uhradiť Podniku ako veriteľovi pôvodný Účastník (ďalej len „prevzatie dlhu") a Podnik s prevzatím dlhu, tak ako je uvedený vyššie, súhlasí.

2) VYHLÁSENIE NOVÉHO ÚČASTNÍKA: Nový Účastník (i) dňom účinnosti tejto dohody vstupuje do právneho postavenia pôvodného Účastníka so všetkými 
právami a povinnosťami prislúchajúcimi pôvodnému Účastníkovi zo Zmluvy a jej príloh vo vzťahu k Službám a (ii) zaväzuje sa riadne a včas platiť cenu za 
zriadenie a poskytovanie Služieb Podniku uvedené v Cenníku pre poskytovanie služieb Podniku (ďalej len „Cenník"), platnému ku dňu podpisu Zmluvy, (iii) 
dodržiavať povinnosti v súlade so Zmluvou, Cenníkom, Osobitnými podmienkami pre poskytovanie zvoleného programu Služieb (ďalej len „Osobitné 
podmienky"), ak boli pre zvolený program Služieb vydané a Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb (ďalej len „Všeobecné podmienky“), 
s ktorými sa mal možnosť oboznámiť pred podpisom tejto dohody na internetovej stránke Podniku www.telekom.sk alebo na predajných miestach Podniku, 
pričom (iv) Zmluvu, jej prílohy a SIM kartu, ktorá, ak bola v súvislosti so Službou odovzdaná, je špecifikovaná v tabuľke č. 1 vyššie, prevzal od pôvodného 
Účastníka.

3) SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Podnik sa zaväzuje spracúvať osobné údaje výlučne na účely, na ktoré boli získané. V prípade zmeny účelu 
spracovania osobných údajov si na túto zmenu vyžiada osobitný súhlas. Viac informácií o používaní osobných údajov možno nájsť na 
www.telekom.sk/osobne-udaje.

4) ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA: Táto dohoda nadobúda platnosť dňom, kedy je podpísaná všetkými účastníkmi tejto dohody, pričom dohodu je možné meniť 
niektorým zo spôsobov uvedených v Zmluve, Všeobecných podmienkach alebo Cenníku. Dohoda nadobúda účinnosť dňom 01.06.2022. Účastník sa týmto 
zaväzuje, že odo dňa platnosti tejto dohody, až do jej účinnosti, nevykoná žiadny úkon, ktorý by znemožnil zmenu v osobe účastníka Zmluvy, a to najmä 
nepožiada o akúkoľvek ďalšiu zmenu Zmluvy.
Podnik má právo zmenu v osobe účastníka podľa tejto dohody neuskutočniť, ak po jej uzatvorení zistí, že:
(i) existuje dôvod, pre ktorý má Podnik právo odmietnuť uzatvorenie zmluvy o poskytovaní verejných služieb s novým Účastníkom,
(ii) pôvodný Účastník po uzavretí tejto dohody urobil vo vzťahu k SIM karte s aktivovanými Službami Podniku úkon, ktorý je v rozpore s touto dohodou,
(iii) nastali iné skutočnosti, ktoré bránia Podniku uskutočniť zmenu v osobe účastníka.
Neuskutočnenie zmeny v osobe účastníka je Podnik povinný príslušným spôsobom oznámiť ostatným účastníkom tejto dohody.
Zmluvu je možné meniť niektorým zo spôsobov uvedených v Zmluve, Všeobecných podmienkach alebo Cenníku. Podnik a nový Účastník sa dohodli na určení 
dôvodov podstatnej zmeny zmluvných podmienok tak, že tieto dôvody sú obsahom časti Všeobecných podmienok, upravujúcej zmenu Zmluvy,

...........d ..........d ň a .^ . f .^ V  Bratislave, dňa 08.07.2022

Pôvodný účastník 
Martin Bjŕjcko <

Nový účastník
Mediálna a kultúrna spoločnosť 

Topoľčany, s.r.o.

Slovák Tetekom as |
Bajkalská 28
a.1 ľ fi2 Bratislava---------------------- 120

Slovák Telekom, a.s. v zastúpení 
Silvia Haburaj
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