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ZMENA ZMLUVY - DODATOK k Zmluve o pripojení č. ............................,    (ďalej len “Zmluva o pripojení”) 
 POSKYTOVATEĽ:  

Obch. meno: a sídlo: Tlapnet SK, a.s., so sídlom Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava 

Údaje:  Zápis v OR vedenom pri OS Bratislava 1, odd.Sa, vl.č. 6935/B; IČO : 52 329 160; 

DIČ: 2121008307; IČ DPH SK2121008307 

Zastúpený:  Kód predajcu:  

(ďalej len „Poskytovateľ“)  a 

A. ÚČASTNÍK – FYZICKÁ OSOBA NEPODNIKATEĽ:  B. ÚČASTNÍK – PRÁVNICKÁ OSOBA / FYZICKÁ OSOBA

 PODNIKATEĽ: 

Titul: Meno: Obchodné meno 

/ názov:  

Priezvisko: Sídlo / miesto 

podnikania: 

Bydlisko:  IČO: 

Rodné 

číslo: 

Číslo 
OP:  DIČ: 

Zastúpený: (meno, priezvisko, 

funkcia zástupcu)  

TABUĽKA 1 

A. PȎVODNÝ PROGRAM SLUŽBY B. ZMENA A/ALEBO ROZŠÍRENIE PROGRAMU SLUŽBY

1. 

2. 

TABUĽKA 2 

A. PȎVODNÉ ZARIADENIE POSKYTOVATEĽA B. ZMENA A/ALEBO POSKYTNUTIE NOVÉHO ZARIADENIA

POSKYTOVATEĽA

1. 

2. 

3. 

TABUĽKA 3 

A. INÉ ZMENY:

TABUĽKA 4 
Týmto dodatkom sa mení doba trvania Zmluvy o pripojení nasledovne: 

 na dobu určitú, s viazanosťou  12   alebo 24  mesiacov,  v trvaní od ............................... do .................................... 

na dobu neurčitú, 

TABUĽKA 5 

A. NOVÁ CENA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY A/ALEBO ZARIADENIA POSKYTOVATEĽA V ZMYSLE TOHTO DODATKU S DPH MESAČNE:

TABUĽKA 6 

A. PȎVODNÉ SANKCIE ( ZMLUVNÁ POKUTA) ZA NEVRÁTENIE

ZARIADENIA POSKYTOVATEĽA:

B. ZMENA VÝŠKY SANKCIE ( ZMLUVNEJ POKUTY) ZA NEVRÁTENIE

ZARIADENIA POSKYTOVATEĽA:

1. 

2.

00306061

2021006713

JUDr. Dušan Šebok - starosta obce

rozšírenie o službu 2x VLAN

19,90 €

 33

Tarif - Extra ostatné
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(ďalej len „Účastník“), na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa pôvodný text Zmluvy o pripojení formou tohto 
Dodatku dopĺňa o nasledujúce ustanovenia upravujúce podmienky využívania elektronických komunikačných služieb 
Poskytovateľa (ďalej len „Služby“), ktoré sa Účastník zaväzuje, okrem iného, dodržiavať: 
1. Predmetom tohto Dodatku je:

a) záväzok Poskytovateľa sprístupniť Účastníkovi prístup do siete Internet alebo iných verejných alebo
neverejných dátových sietí, na základe zmeny pôvodného programu Služby alebo rozšírenia programu Služieb,
ktoré sú špecifikované v tabuľke č. 1 prostredníctvom zariadenia Poskytovateľa špecifikovaného v tabuľke č.2 tohto
Dodatku  a poskytovať Účastníkovi program Služby zvolený Účastníkom uvedený v tabuľke č. 1 tohto Dodatku.
Účastník berie na vedomie a súhlasí,  že v prípade  zmeny pôvodného programu Služieb  Poskytovateľ realizuje
zmenu pôvodného programu Služieb podľa tohto Dodatku k prvému dňu najbližšieho zúčtovacieho obdobia, ktoré
nasleduje po účinnosti tohto Dodatku, ak nie je ďalej uvedené inak,
b) záväzok Účastníka riadne a včas platiť Poskytovateľovi cenu Služieb špecifikovaných v tomto Dodatku
v tabuľke č. 5 a dodržiavať svoje povinnosti v súlade so Zmluvou o pripojení, VP Poskytovateľa a platným Cenníkom
Služby (ďalej len “Cenník”) a záväzok Účastníka zaplatiť Poskytovateľovi administratívny poplatok v súlade s
Cenníkom za vykonanie administratívnych alebo technických zmien v systémoch Poskytovateľa v súvislosti s
uzavretím tohto Dodatku k Zmluve o pripojení, pričom poplatok bude Účastníkovi vyúčtovaný v prvej faktúre za
Služby vystavenej Poskytovateľa a doručenej Účastníkovi po podpise tohto Dodatku k Zmluve o pripojení, ak sa
Účastník s Poskytovateľom nedohodne inak,
c) záväzok Poskytovateľa vykonať inú zmenu, rozšírenie alebo ukončenie iných Programov a služieb,
realizovať dohodnuté zľavy, prípadne zmenu identifikačných údajov Účastníka, ktoré nie sú zmenou v zmysle
písmen a) a b) tohto bodu Dodatku, a ak boli na základe tohto Dodatku vzájomne dohodnuté, sú uvedené v tabuľke
č. 3.

2. Zmena trvania (viazanosti) zmluvy. V prípade ak sa mení doba trvania zmluvy, je táto nová doba trvania zmluvy

uvedená v tabuľke č.4 tohto Dodatku a v plnom rozsahu nahrádza pôvodnú dobu trvania Zmluvy o pripojení.

3. V prípade porušenia zmluvných povinností zo strany Účastníka v zmysle tohto Dodatku, Zmluvy o pripojení  alebo VP
je Účastník povinný uhradiť Poskytovateľovi zmluvné pokuty a sankcie v zmysle Zmluvy o pripojení. Pre prípad zmeny
sankcii za nevrátenie zariadenia Poskytovateľa zo strany Účastníka, sa tieto menia tak ako sú uvedené v tabuľke č. 6
tohto Dodatku, pričom tieto v plnom rozsahu nahrádzajú pôvodné ustanovenia Zmluvy o pripojení v bode sankcii za
nevrátenie zariadenia Poskytovateľa.
4. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že ku dňu uzavretia tohto Dodatku sa v plnom rozsahu ruší platnosť a účinnosť
doteraz platného Dodatku k Zmluve o pripojení uzavretého medzi stranami resp. zaniká právo Účastníka na akékoľvek
doteraz poskytované výhody na základe Zmluvy o pripojení spojené s prevzatím skoršieho záväzku viazanosti vo vzťahu
k zvýhodnenej inštalácii zariadenia Poskytovateľa alebo zariadeniu Poskytovateľa.
5. Tento Dodatok je platný a účinný dňom jeho podpísania zmluvnými stranami. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu
viazanosti uvedenú v bode 2. tohto Dodatku, ak došlo k zmene doby trvania Zmluvy o pripojení. Po uplynutí doby
viazanosti podľa predchádzajúcej vety tohto bodu Dodatku budú Účastníkovi Služby v rámci dohodnutého programu
Služieb alebo programu Služieb zmeneného v súlade s dojednaním v zmysle tohto Dodatku poskytované na základe
Zmluvy o pripojení na dobu neurčitú a to za štandardných podmienok podľa Cenníka platného v čase poskytovania
príslušného programu Služieb.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Poskytovateľ oprávnený
ktorúkoľvek z konečných cien služieb Poskytovateľa upraviť tak, že k základu dane (cene bez DPH) uplatní sadzbu dane
z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti Podniku.
7. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o pripojení; ustanovenia Zmluvy o pripojení nedotknuté týmto
Dodatkom zostávajú v platnosti. Účastník je aj naďalej viazaný Zmluvou o pripojení, VP a Cenníkom Poskytovateľa.

V.................................., dňa ..........................  V ..................................., dňa ............................. 

Tlapnet, a. s.  Účastník 

V zastúpení Ing. Jiří Tlapák, predseda predstavenstva 

18.11.2020


