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Dohoda o dočasnom prerušení poskytovania Služieb  

k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (ďalej len „Zmluva“) 
 
PODNIK:  

Obchodné meno: Slovak Telekom, a.s. 

Sídlo:  Bajkalská 28,817 62  Bratislava 

Zapísaný:  Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B  

IČO: 35 763 469 DIČ:  2020273893 IČ pre DPH: SK2020273893 

Zastúpený:       Kód predajcu:       Kód tlačiva 208 
(ďalej len „Podnik“). 
 
A. ÚČASTNÍK – FYZICKÁ OSOBA NEPODNIKATEĽ:      B. ÚČASTNÍK – PRÁVNICKÁ OSOBA / FYZICKÁ OSOBA 
PODNIKATEĽ: 

Titul:       Meno:       
Obchodné meno / 
názov:  

Mestská časť Košice-Košická Nová Ves 

Priezvisko:       
Sídlo / miesto 
podnikania: 

Mliečna 1, 04014 Košice 

Bydlisko:  
(ulica, PSČ, mesto) 

      
Register, číslo 
zápisu podnikateľa: 

      

Rodné číslo:       
Číslo 
OP: 

      IČO: 00690996 
IČ pre 
DPH: 

      

Tel. číslo účastníka       Tel. číslo účastníka       

Zastúpený:  
(meno, priezvisko zástupcu) 

Ing. Michal Krcho 

(ďalej len „Účastník“).  
 
Účastník a Podnik sa týmto podľa Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb Podniku (ďalej len 

„Všeobecné podmienky“) dohodli na dočasnom prerušení poskytovania Služieb Špecifikovaných v Tabuľke č.1, a to na 

obdobie: 

 
Od: 01.02.2023  Do:        
 
Tabuľka č.1: 
 

Názov služby 1 Mobilný internet M 

Identifikátor služby 1 0911938237 

Názov služby 2       

Identifikátor služby 2       

Názov služby 3       

Identifikátor služby 3       

 
Podmienky dočasného prerušenia poskytovaných Služieb sú súčasťou Všeobecných podmienok a Cenníka pre 

poskytovanie služieb Podniku (ďalej len „Cenník“), s ktorými sa mal Účastník možnosť oboznámiť pred podpisom tejto 

dohody na internetovej stránke Podniku www.telekom.sk alebo na predajných miestach Podniku, pričom (i) prerušiť 

poskytovanie Služieb je možné na obdobie maximálne 6 mesiacov za každý rok trvania Zmluvy, a to bez ohľadu na 

obdobie prerušenia uvedené v tabuľke č. 1 a po uplynutí doby prerušenia Služieb bude poskytovanie Služieb automaticky 

obnovené; (ii) prerušenie poskytovania Služieb sa uskutoční najneskôr nasledujúci pracovný deň od podpisu tejto dohody 

Účastníkom a Podnikom; (iii) za dočasné prerušenie poskytovania Služieb je Účastník povinný uhradiť Podniku poplatok 

vo výške podľa Cenníka aktuálneho ku dňu podpisu tejto dohody Účastníkom a Podnikom, ktorý bude Účastníkovi 

vyúčtovaný vo faktúre vystavenej Účastníkovi za zúčtovacie obdobie prebiehajúce ku dňu podpisu tejto dohody 

Účastníkom a Podnikom; (iv) v prípade ak Podnik dodatočne zistí, že na prerušenie poskytovania Služieb podľa tejto 

Dohody nie sú splnené všetky podmienky podľa tejto dohody, Všeobecných podmienok alebo Cenníka je Podnik 

oprávnený od tejto Dohody odstúpiť a poskytovanie Služieb automaticky obnoviť; (v) o dobu prerušenia poskytovania 

Služieb podľa tejto dohody sa automaticky predlžuje doba viazanosti na využívanie Služieb, ak bola medzi Účastníkom 

a Podnikom dojednaná v súvislosti so Službami, ktorých poskytovanie bolo na základe tejto dohody prerušené.   

Všetky práva a povinnosti Účastníka a Podniku, dojednané v súvislosti s poskytovaním Služieb, ktoré nie sú dotknuté 

touto dohodou, zostávajú zachované.  
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V Košiciach, dňa 31.01.2023                   V Košiciach, dňa 31.01.2023 
 
 
 

 
Slovak Telekom, a.s. 

 
V zastúpení: Bálint Ján 
 
Funkcia:       

 
 

 
Účastník 

 

 


