
Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní služby Business 
Internet a Business Internet Light 

uzavretá podľa§ 570 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Dohoda") medzi 

PODNIK 

Kód objednávky: 
Kód účastníka: 
Kód adresáta: 

Kód tlačiva: 841 

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel 
Sa, vložka číslo 2081/8, IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893 

Kód predajcu: BO TA/ LA Specialist 41405 1 Kód tlačiva: 841 
Zastúpený: Michal Slaminka 
(ďalej len "Podnik") a 
ÚČASTNÍK- PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA- PODNIKATEĽ 
Obchodné m e n o /  Obec Oščadnica, Oščadnica 745, 02301 Oščadnica 
Sídlo podnikania: 
Register, číslo zápisu 
podnikateľa: 
Kontaktný e-mail: oscadnica@oscadnica.sk 1 Kontaktné tel.č.: 10918530619 
ICO: 00314170 I I C  pre DPH: 
(ďalej len "Účastník") 
ŠTATUTÁRNY ORGÁN/ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA/ SPLNOMOCNENÁ OSOBA 
Titul/Meno/Priezvisko: - Obec Oščadnica
Ulica: 1 Súpisné číslo: 1 1 Orientačné číslo: 1 
Obec: IPSC: 
Telefón: 1 C.OP / Pasu: 1 -
PREBERAJÚCA KONTAKTNÁ OSOBA 
Titul/Meno/Priezvisko: - Marián Plevko
Telefón: 

JE-mail: J 
oscadnica@oscadnica.sk 

ADRESÁT - adresa zasielania písomných listín 
Titul/Meno/Priezvisko: Obec Oščadnica 
Adresa zasielania: Oščadnica 745, 02301 Oščadnica 
Spôsob fakturácie: Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na internetovej stránke Podniku 

Požadujem doručovanie EF PDF do e-mailu oscadnica@oscadnica.sk 
Zúčtovacie obdobie: Mesačne od 1.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci 

TABUĽKA č.1 
Identifikácia prístupu: 0017615613 
Identifikácia dátovej služby: OSCA-OSCA BIP6001 
Login Internet: hfhkkfrf13@empty 
Hlavná služba 
Business Internet Light 

1) Podnik ponúkol Účastníkovi možnosť pri podpise a uzavretí tejto Dohody využiť technické zariadenie v Predajnom mieste Podniku. 

Deaktivácia 
Deaktivácia 
Deaktivácia 
Deaktivácia 
Deaktivácia 

(i) Ak Účastník túto možnosť využil, je táto Dohoda uzavretá v písomnej forme a podpísaná digitalizovaným podpisom zmluvných strán prostredníctvom daného 
technického zariadenia. Účastník v takomto prípade vyhlasuje, že bol pred uzavretím Dohody Podnikom informovaný o podstate digitalizovaného podpisu, 
najmä o tom, že digitalizovaný podpis Účastníka je jeho vlastnoručným podpisom preneseným na Zmluvu prostredníctvom technického zariadenia ako jedinečný 
technický záznam vytvorený len pre účely tejto Dohody a tvoriaci jej trvalú neoddeliteľnú súčasť. Účastník výslovne súhlasí so spracúvaním záznamu svojho 
digitalizovaného podpisu jeho priradením k podpísanému dokumentu na účel uzavretia a plnenia Dohody. Tento záznam o digitalizovanom podpise Účastníka 
nebude využitý na žiadne iné účely, a to ani samostatne ani v spojení s iným dokumentom. Uzavretím Dohody takýmto spôsobom nie je dotknutá platnosť 
Dohody, ani jej písomná forma a takto podpísaná Dohoda má silu originálu. 
Zároveň Účastník môže pri podpise tejto Dohody prostredníctvom technického zariadenia využiť možnosť poslania rovnopisu Dohody do e-mailu určeného 
Účastníkom. 
Ak Účastník túto možnosť využil Podnik odovzdá Účastníkovi jeden rovnopis Dohody pri jej podpise vo forme trvalého nosiča na e-mail určený Účastníkom a 
uvedený ako kontaktný email v časti identifikácie Účastníka tejto Dohody. Zmluvné strany sa dohodli, že Dohoda bude ako príloha e-mailu chránená heslom 
pred jej otvorením neoprávnenými osobami, ktoré Podnik doručí Účastníkovi formou SMS na mobilné telefónne číslo určené Účastníkom a uvedené ako 
kontaktné mobilné číslo v časti identifikácie Účastníka tejto Dohody. Účastníkovi je zároveň oprávnený požiadať Podnik pred podpisom Dohody o odovzdanie 
jedného rovnopisu v listinnej forme. Ak túto možnosť Účastník využije, je mu popri rovnopise zaslaním do emailu odovzdaný aj rovnopis v listinnej forme. 
Ak Účastník túto možnosť nevyužil Podnik odovzdá Účastníkovi jeden rovnopis Dohody v listinnej forme podpísaný oboma zmluvnými stranami. 
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(ii) Ak Účastník túto možnosť nevyužil, je táto Dohoda uzavretá v plsomnej forme a podplsaná vlastnoručným podpisom zmluvných strán zachyteným na Zmluvu 
priamo bez použitia technického zariadenia. Účastnlk prevzal od Podniku jeden rovnopis tejto Dohody v listinnej podobe podplsaný obidvomi zmluvnými 
stranami. 

2) Ak bol súčasťou Zmluvy nájom KZ, touto Dohodou zaniká Zmluva o nájme KZ. Účastnlk sa zaväzuje odovzdať loto prenajaté l<Z Podniku najneskôr do 10 dni 
od dátumu zániku Zmluvy o nájme. V prípade nesplnenia tejto povinnosti sa Účastnlk zaväzuje zaplatiť doúčtovanie ceny za nevrátenie KZ v zmysle Cennika. 

3) Zmluvné strany sa zaväzujú vyrovnať všetky záväzky vyplývajúce zo Zmluvy. Účastnlk sa zaväzuje zaplatiť doúčtovanie ceny vyplývajúcu z nedodržania 
zmluvného záväzku doby viazanosti podľa Zmluvy, a to najneskôr do termlnu splatnosti faktúry vystavenej za účtovné obdobie, v ktorom Zmluva zanikla (ak sa 
doúčtovanie ceny uplatňuje v dôsledku porušenia záväzku doby viazanosti podľa Zmluvy). K doúčlovanej cene bude pripočltaná DPH v zmysle platných 
právnych predpisov. 

V Bratislave, dňa 05.05.2022 

Slovak Telekom, a.s. v zastúpení·· 
Michal Slaminka 

Strana: 2/2 




