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Dodatok k ZmIuve o pripojení

(zmena v osobe účastníka)
v zmysle zákona ó. 610/2003 Z. z, o telekomunikáciách v zneni neskoršich právnych

predpisov uzatvorený medzi

508í1 1417191 1

k zrnluve či§lo

0534599100

1008737300 l 1008737301
kód úóastnika i kód adíesáa

TP

posMovatefom: Slovak Telecom, a, s,, Námestie slobody 6, 817 62 Bntislava, lČo: 3s 763 469, lČ DPH: SM020273893, zapisaným v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom
súde Bratislava l, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2081/B (ďalej len ,,ST"), účastníkom a nov,ým účastníkom.

vyplní tlačeným písmom iba svetlé časti, resp. krížikom vyznačí požadovanú voltu.

Účastnik (uveďte irvalé bydlisko alebo sídlo)

Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): Obec Bijacovce

tč0: tč opH: Rodné čislo:

Ulica: Bijacovce 0rientačné čislo: 7 Obec: Bijacovce PSČ: 053 06

Kontaktný telefón: Fax: E-mail:

El Štatutárny orgán (vyplňuje len právnická osoba) ! §plnomocnená osoba alebo ákonný zástupca

Priezvisko, meno, titul: Pivovarniček Ján óíslo 0P: sE620918 Kontaktný telefón:

Ulica: Obec: PSČ:

Adresa zaslania posledného účtu za telekomunikačné služby

Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno):

Ulica: orientačné číslo: Obec: PSČ:

P.O, BOX: Dodacia pošta:

Nový účastnik (uveďte tívalé bydlisko alebo sídlo) Dátum účinnosti zmeny v osobe účastnika:

Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): Základná škola s materskou školou

8 právnická osoba fi fyzická osoba - podnikatel ! íyzická osoba

|čo:37942697 lč DPH: Rodné čislo;

Zapisaný v Obchodnom registri: Oddiel: l Vložka číslo:

Ulica: Bijacovce orientaóné číslo: 5 Obec: Bijacovce PSČ:053 06

Súpisné čislo: Dodacia pošta:

Kontaktný telefón: Fax: E-mail:

Štatutárny orgán (vyplňuje len právnická osoba)

Priezvisko, meno, titul: Mgr. Komarová Šteíánia číslo op: sD626í37 Kontaktný telefón:

Ulica: Obec: PSČ:

Splnomocnená osoba alebo zákonný ástupca

Pňezvisko, meno, titul: čisb 0p: Kontaktný telefón:

Ulica: Obec: PSČ:

Adresát - adlesa zasielania písomností, vyúčtovaní a upomienok (vyplňuje sa len v pdpade, ak je iná ako adresa účastnika, resp. účastnik využíva P.O, BOX)

Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): Základná škola s materskou školou

lčo:37942697 lč DPH: čiďo op:

Ulica: Bijacovce Orientaěné číslo: 5 Obec: Bijacovce PSČ: 053 06

P.O. BOX: Dodacia pošta:

Spósob platby i [J v hotovosti El príkazom na úhradu ! platba inkasom ( v tomto pripade prosíme kontaktovať Vašu banku)

Nový volací program (vyplňuje sa len v prípade, ak je iný ako póvodný volaci program) ST Business Standard

služby I SDN, Nový účastník §úhlasí, aby údaje o ,ieho osobe boli spracovávané v zmys|e predpisov o ochlane osobných údajov v informačných systémoch ST,

8 Súhlasím I Nesúhlasim so zachovaním štandardných služieb ST BONUS, tak ako sú uvedené v Zmluve o pripojeni pod hore uvedeným číslom tohto dodatku.

Prilohy (vyplni pracovník ST) tvoria neoddelitelnú súčasť tohto Dodatku

E OsvedČená plná moc E Osvedčená kópia inéhoopnávnenia na podnikanie El Údaje pe redakciu teleíónneho zoznamu

E Osvedčená kópia výpisu zo živnostenského regi§tra ! Doklady na priznanie v,ýhod fi Zriadbvacia listina

E Osvedčená kópia výoisu z obchodného Súhlas adresáta n
Miesto:,§|{V" Miesto: SNV Miesto: Kódobch.miestaST: In Is to Il 4

Dediirffitrfrů"\ Dátumyffi§§ Mae*,\ Dátum: Dátum prijatia: 10,9.2004

Meno pracovnika: Meno pracovnika: Olekšáková

rsl,,
l nám
l tčo:
lg.llpodpis a pečid€ po§kytovateta

Tel. číslo pracovníka:

akT
15stie slobody 6J

]5763469, DIc:
BA l,, sa
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Slovak
Telecom

Udaje pre Telefónny zoznam (UTZ)

a lnformačnú službu ST 1181
príloha k ZmIuve o pripojení,

Dodatku a Špecifikácie k zmluve o pripojení Čislo zmluvy 508tttltrt9tt

l
Kodúeá§tÉiká ,, lktaxt*§áu
{[087373{10_ .:]: l 100s7lífitl

Účastník vyplní tlačeným pismom iba svetlé časti, resp. krížikom vyznačí požadovanú volbu.

l. Uverejnenie údajov o telefónnej pripojke (IP) / pdstupe ISDN v Tebfónnóm rózname a na lníormačnej službe ST 1181 (jdno uvere,inenie telefonneho čisla sa nespoplatňuie)

Predmet podnikania (na lS '1 'l81 evidovať pod označením - banky,, , ):

l Znenie uverejnenia je zhodné s údajmi účastníka: EI áno (nie je potrebné vyplniť znenie uverejnenia) E nie úe povinnévyplnit' nižšie uvedené kolonky)

Znenie uverejnenia - priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): Základná škola

! telefónny zoznam v časti Bytové stanice 8 telefónny zoznam v časti Firmy a organizácie

Ulica: B'tjacovce

TP -Utvar, odbor, oddelenie, resp, zariadenie (sekretariát, fax, záznamník):

ll. §vÉťéjrěEiB/Ngqvepjl9 údlpi í té|éťónnej $,ipojlÉ, É' či§iřl píi§tupu l§st1{r§$poplafttllq,sq}

TP l MSN í- Pilotné čisío 0534599100 8 uverejniť - úfuar / zariadenie: [-'l neuvereiniť l

MsN 2 ! uverejniť - útvar / zariadenie: E neuverejniť

M§N3 ! uverejniť - útvar / zariadenie: ! neuverejniť

M§N,4 ff uverejniť - úfuar / zariadenie: E neuverejniť

MsN5 I uvere.jniť - útvar / zariadenie: ! neuverejniť

M§N 6 ! uverejnit - útvar / zariadenie: D neuverejniť

M§N 7 ! uverejniť- útvari zariadenie: E neuvereJniť

MsN 8 ! uverejniť - útvar / zariadenie: ! neuverejniť

lll, l}verejnenie doplnhodclr,iirfoim*óii ná lnróímď€ službB §T 1181 (nmpoplálnuie sa)

lvlobil: e-maiI:

I telefónny zoznam v časti Bytové stanice I te|efónny zoznam v casti Firmy a organizácie

] Znenie uverejnenia je zhodné s údajmi účastnika: f] áno (nie je potrebné vyplnit'd'alšie uverejnenie)

l Znenie uverejnenia je zhodné s údajmi uverejnenia: E áno (nie je potrebné vyplnit' d'alšie uverejnenie)

Znenie uverejnenia - priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno)

Obec:

Píedmet podnikania (na lS 1 181 evidovať pod označenim - banky..,):

j Útvar, oOnor, oddelenie, resp, zariadenie (sekretariát, fax, záznamnik):

! nie

I nie
(je povinné vyplniť nižšie uvedené kolonky)
(je povinné vyplnit'nižšie uvedené kolonky)

Miesto: SNV
učastník svoiím podpisom potvrdzuie správnosť a úolnosť wššie

Dátum: í0.9.2004 Mjegto: §HV uvedených údajov a zároveň žiada o ich uverejnenie, resp.

Tď.čislo,žT q l"F, Dáfu m_píil§tír: il0,9;!00{ neuvere]nenle v Zozname ucasmlKov (teleronnom zozname) a na
lnformačnej službe ST (1181) vzmysle vyššie uvedených
požiadaviek.

ST nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov
uverejnených v zozname účastníkov (telefónnom zozname)
a údajov poskytovaných prostredníctvom lnformačnej služby ST
(1 181). Ak účastník zisti chybu v údajoch uverejnených V zozname
účastníkov (telefónnom zozname) alebo v údajoch poskytovaných
na lnformačnej službe ST ('l 181), oznámi to písomne §T,

ff",lk_,§
§ffi,*#*,
\Ť§ 1resp. šPínomocnqPýby alebo

\ia;r.5pgppd!/rganu;

M€nó predaicil : Okl§. ěksÝá

Tel,ůislo,predajcu:

§lovak Teíecom. a" § .
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