
~ . . MIC, Obchodné tajomstvo 

DODATOK č. 3 
K RÁMCOVEJ ZMLUVE O SPOLUPRÁCI 

uzatvorený medzi: 

PODNIKOM: 

Obchodné meno, sídlo / adresa: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

Zastúpený: Richard Válka, Sr. manažér predaja korporát. zákazníkom 
solnomocnenec na základe Podoisového ooriadku sooločnosti Slovak Telekom a.s. a 

Zapísaný: v Obchodnom reqistri vedenom pri Okresnom súde Bratislava I oddiel Sa vložka číslo 2081/ B 
ICO: 35 763 469 DIC: 2020273893 1 IC pre DPH: SK2020273893 

Bankové spojenie: 
Tatra 
a.s. 

Banka, 
Číslo účtu: SK 2811000000002628740740 

(ďalej len „Podnik") 

a 

ÚČASTNÍKOM: 

Obchodné meno sídlo/ adresa: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčín 
Zastúoený: Inq. Jaroslav Baška Predseda TSK 
ICO: 36 126 624 1 DIC: 1 re ore DPH: 

Bankové spojenie: Státna 1 Číslo účtu: SK 5181800000007000504489 
Pokladnica 1 

(ďalej len „Účastník") 

(ďalej spoločne označovaní aj ako „zmluvné strany") 

Článok I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Zmluvné strany sa v súlade Rámcovou zmluvou o spolupráci č. 70121/2010 uzavretou medzi zmluvnými stranami dňa 22.10.2010 

(ďalej len „Zmluva") dohodli na jej nasledujúcich zmenách: 

l. Zmluvné strany sa v súlade so Zmluvou dohodli na jej nasledujúcich zmenách: 

a) Čl. IV. bod 1 Trvanie zmluvy sa mení a znie nasledovne: 

Zmluvné strany sa dohodli na predÍžení trvania Zmluvy o ďalších 24 mesiacov odo dňa účinnosti tohto Dodatku. Zmluvné strany sa 
zároveň dohodli, že pokiaľ žiadna zo zmluvných strán nedoručí druhej zmluvnej strane v lehote aspoň 30 kalendárnych dní pred 
ukončením platnosti tejto Zmluvy podľa predchádzajúcej vety písomne oznámenie, že nemá záujem na predÍžení trvania tejto Zmluvy, 
doba trvania Zmluvy sa predlžuje o ďalší rok; ak sa zmluvné strany výslovne písomne nedohodnú inak, trvanie Zmluvy sa predlžuje 
týmto spôsobom vždy na obdobie ďalšieho roka (tzn. aj opakovane) 

b) Pôvodná Príloha č. 1 k Zmluve "Obchodné podmienky" sa v celom rozsahu nahrádza novou Prílohou č. 1 k Zmluve "Obchodné 
podmienky", ktorej znenie je obsahom Prílohy č. 1 tohto Dodatku. 

Článok III. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

l. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, ostávajú v celosti platné a nezmenené. 

2. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) originálnych vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní každá zmluvná strana obdrží dve (2) 
vyhotovenia. 

Slovak Telekom 



~ . . 
3. Tento Dodatok tvorí neoddel iteľnú súčasť Rámcovej zmluvy. Platnosť nadobúda dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Účastníka. 

V mene Podniku 

Z.\.) . J. ú01b 
V Bratislave dňa ... „ .... ..... ... . ......... . •..... .. ....• . ... . .. 

V mene Účastníka 3 ·1 AUG. 2016 
V Trenčíne dňa ......... ... .............. .... „ . ... . .. . ...... . . 

Slovak T elekom 

Slová~illeľet©m; a.s. 
Richard Válka 
Sr. manažér predaja korporát. zákazníkom 

Trenčiansky samosprávny kraj 
Ing. Jaroslav Baška 
Predseda TSK 

2 



Obchodné podmienky: 
Cena 

P. č. Názov položky v EUR 
bez DPH 

Cena za 1 minútu hovoru vo vlastnej sieti uchádzača v silnej prevádzke (v 
1 pracovné dni od 8.00 do 18.00 hod.) 0,030 
2 Cena za 1 minútu hovoru vo vlastnej sieti uchádzača v ostatnom čase 0,026 

Cena za 1 minútu hovoru do konkurenčných mobilných národných 
3 operátorov (v pracovné dni od 8.00 do 18.00 hod.) 0,038 

Cena za 1 minútu hovoru do konkurenčných mobilných národných 
4 operátorov v ostatnom čase 0,038 

Cena za 1 minútu hovoru do siete Slovak Telekom a. s. v silnej prevádzke 
5 (v pracovné dni od 8.00 do 18.00 hod.) 0,025 
6 Cena za 1 minútu hovoru do siete Slovak Telekom a. s. v ostatnom čase 0,025 

Mesačný poplatok za 1 SIM kartu vo virtuálnej privátnej sieti + Mesačný 
poplatok za 1 SIM kartu za neobmedzené volania v rámci vnútropodnikovej 

7 siete 0,93 
Mesačný poplatok za 1 SIM kartu vo virtuálnej privátnej sieti + Mesačný 
poplatok za 1 SIM kartu za neobmedzené volania v rámci vnútropodnikovej 

8 siete a siete poskytovateľa služby 7,03 
Mesačný poplatok za 1 SIM kartu vo virtuálnej privátnej sieti + Mesačný 
poplatok za 1 SIM kartu za neobmedzené volania v rámci vnútropodnikovej 

9 siete, siete poskytovateľa služby a siete Slovak Telekom a. s. 8,03 
Mesačný poplatok za 1 SIM kartu vo virtuálnej privátnej sieti + Mesačný 
poplatok za 1 SIM kartu za neobmedzené volania v rámci vnútropodnikovej 
siete+ mobilná sieť Telekom +národné pevné siete+ národné mobilné 

10 siete 18,53 
Cena mesačného poplatku za poskytnutie vysokorýchlostného internetu s 

11 predplateným mesačným objemom dát 5 GB 7,00 
Cena mesačného poplatku za poskytnutie vysokorýchlostného internetu s 
mesačným objemom dát minimálne 5 GB (neobmedzený mobilný internet 

12 2) 7,00 
Cena mesačného poplatku za poskytnutie vysokorýchlostného internetu s 
mesačným objemom dát minimálne 10 GB (neobmedzený mobilný internet 

13 3) 10 
Cena za 1 MB prenesených dát po prekročení limitu predplatených dát 

14 vysokorýchlostného internetu o 
Cena mesačného poplatku za poskytnutie internetu v mobile s 

15 predplateným mesačným objemom dát minimálne 100 MB 2 



Cena mesačného poplatku za poskytnutie internetu v mobile s 
16 predplateným mesačným objemom dát minimálne 500 MB pre LA 2, LA3 0,00 

Cena mesačného poplatku za poskytnutie neobmedzeného internetu v 
mobile s mesačným objemom dát minimálne 2,0 GB (bez spoplatnenia 

17 dalšieho prenosu) pre LA 4 0,00 
Cena mesačného poplatku za poskytnutie internetu v mobile web'n'walk 

18 1500 2,25 
Cena za 1 MB prenesených dát za dátový prenos v mobilnom telefóne (nad 

19 rámec predpl. dát) o 
20 Výška odškodného za predčasné ukončenie zmluvy o 
21 Cena odoslanej SMS správy na Slovensku do siete mobilného operátora 0,0336 

Cena odoslanej SMS správy na Slovensku do siete iných mobilných 
22 operátorov 0,0336 
23 Cena odoslanej MMS správy na Slovensku do siete mobilného operátora 0,0336 

Cena odoslanej MMS správy na Slovensku do siete iných mobilných 
24 operátorov 0.0336 
25 Percentuálna zl'ava na štandardný cenník medzinárodných hovorov 60% 

Percentuálna zl'ava na štandardný cenník odchádzajúcich roamingových 
26 hovorov 25% 

Percentuálna zl'ava na štandardný cenník prichádzajúcich roamingových 
27 hovorov 30% 
28 Mesačný poplatok za pevnú IP adresu (mobilný internet, internet v mobile) 3,32 


