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Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb 

uzavretá podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách medzi podnikom Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62
Bratislava, IČO: 35 763 469, IČ DPH: SK2020273893, zapísaným v obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava 1, oddiel: Sa, 
vložka číslo: 2081/B (ďalej len „Podnik") a Účastníkom (ďalej len „Dohoda"). 

Informácie o Zmluve 
Služba: podľa TP/ISDN 

Kód tlačiva: 813
1 Kód účastníka: 1155914900 Kód Adresáta: 5100004024 Číslo Zmluvy: 0387602234 

Účastník [8] právnická osoba D fyzická osoba - podnikateľ D fyzická osoba - nepodnikateľ 
Priezvisko (Obchodné meno)/ Meno/ Titul: Trenčiansky samosprávny kraj Štátna príslušnosť: 
Rodné číslo/ IČO: 36126624 IČ DPH: č. OP alebo pasu: 

Ulica: K Dolnej stanici Súpis.č.: 7282 Orient. č.: 20A 
Obec: Trenčín PSČ: 91101 Byt č. / poschodie: / 
Mobil: E-mail:

Štatutárny orgán/ Zákonný zástupca/ splnomocnená osoba 
Priezvisko/ Meno/ Titul: Baška Jaroslav, Ing. 

1 
Mobil: č. OP alebo pasu: 

Ulica: 1 Súpis. č.: 1 Orient. č.: I Obec/ PSčj / 

Priezvisko/ Meno/ Titul: 
1 

Mobil: č. OP alebo pasu: 

Ulica: 1 Súpis. č.: 1 Orient. č.: I Obec/ PSč:/ / 

1. Predmet Dohody
; Účastník sa v zmysle Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb (ďalej len ,Všeobecné podmienky"), Osobitných podmienok pre poskytovanie

hlasových služieb tvoriace prílohu Všeobecných podmienok, prípadne ďalšie osobitné podmienky vydané Podnikom a upravujúce podmienky pre poskytovanie 
j služieb (ďalej len „Osobitné podmienky") dohodli na zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb TP / ISDN s číslom uvedeným v záhlaví tejto dohody (ďalej len 

,,Zmluva") v celom rozsahu (vrátane doplnkových služieb) a to ku dňu 31.3.2017 uvedenému tejto dohode. 
1 • Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb D v celom rozsahu D v časti 
1 

I 

V prípade Dohody o Zmluvy o poskytovaní verejných služieb „v časti" uveďte všetky telefónne čísla prípojok, prístupov ISDN, resp. telefónnych čísel prípojok, alebo 
ISDN, na ktorých zaniká služba ST DSL (uveďte aj smerové číslo) 
Telefónny prístroj je 1 D odkúpený D vo vlastníctve účastníka Dv nájme 
Zmluvné strany sa zaväzujú vyrovnať všetky záväzky vyplývajúce zo Zmluvy. Účastník sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vyplývajúcu z nedodržania zmluvného 
záväzku doby viazanosti podľa Zmluvy, a to najneskôr do termínu splatnosti faktúry vystavenej za účtovné obdobie, v ktorom Zmluva zanikla (ak sa zmluvná pokuta 

. u12latňuje v dôsledku 12orušenia záväzku doby viazanosti 12odľa Zmluvy).
1 V prípade, že súčasťou Zmluvy bol nájom KZ, touto Dohodou zaniká �mluva o nájme KZ. Učastník sa zaväzuje odovzdať telefónny prístroj v nájme Podniku

najneskôr ku dňu zániku Zmluvy. V 12rí12ade nes12lnenia tejto 12ovinnosti sa Učastník zaväzuje za12latiť zmluvnú pokutu v zmysle Cenníka. 
'Spracúvanie osobných údajov: Podnik bude používať údaje o Účastníkovi za podmienok uvedených v Podmienkach spracúvania osobných, �revádzkových
a lokalizačných údajov v Podniku (ďalej len „Podmienky") a v príslušných právnych predpisoch. Rozsah, účel a podmienky spracúvania údajov o Učastníkovi sú 
bližšie špecifikované v Podmienkach. Ak môže Účastník zamedziť, aby sa jeho údaje používali na určité účely, Účastník môže kedykoľvek Podniku oznámiť, že si 
neželá takéto používanie jeho údajov. Ak je podmienkou spracúvania údajov Účastníka udelenie súhlasu, môže Účastník takýto súhlas kedykoľvek odvolať, ak ho 
udelil. Účastník môže Podnik kedykoľvek požiadať o informáciu, ako sa jeho údaje používajú. Viac informácií o používaní údajov možno nájsť na www.telekom.sk. 

Prílohy
D Osvedčená plná moc 

Miesto: 
Dátum: f ,8 .��R.)0'7 
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Miesto: Kód predajcu: 
Dátum akceptácie návrhu Dátum prevzatia návrhu: 13.3.2017 

Me�aaovníka: Stanislav p'?edajcu: 
Šubert 
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podpis a pečiatka Podniku/zástupcu Podnil<u podpis a pečiatka predajcu/z�stupcu Podniku 
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