
Protokol o odovzdaní a prevzatí služby MPLS VPN 
uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách medzi podnikom Slovák Telekom, a. s.. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35 763 469, iC DPH: 
SK2020273893, zapísaným v obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2081/B (ďalej len „Podnik") a Účastníkom (ďalej len „Protokol"). 
Informácie o zmluve 
Služba: MPLS VPN i Pracovný príkaz: 1-10UTHI2_mar Kód objednávky: 1-10UTHI2 Dátum odovzdania služby: 20.8.2013 

• Účastník E právnická osoba • fyzická osoba - podnikateľ • fyzická osoba - nepodnikateľ 
Priezvisko (Obchodné meno) / Meno / Titul: Prešovský samosprávny kraj Štátna príslušnosť: 

Rodné číslo/(IČO): IČ DPH Č. OP alebo Pasu: 
Ulica: Súpisné číslo Orientačné číslo: 
Obec: Prešov PSČ Byt č./ poschodie: / 

Telefón/Mobil: 0918766303 E-mail ladislav.haluska@vucpo.sk Poznámka: 
Zapísaný v obeh. registri: Oddiel Vložka číslo: 

* Koncový bod účastníka: Podtatranské múzeum 
Ulica: Vajanského Súpisné číslo 72 Orientačné číslo: 4 
Obec: Poprad PSČ: 058 01 Byt č./ poschodie: 

Rozhranie (konektory, vodiče): Typ zariadenia Cisco 866 VAE- K9 Výrobné číslo: GMK130201H6 
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Haluška E-mail ladislav.haluska@vucpo.sk Telefón/Mobil: 0915329299 

Pracovný príkaz: 1-10UTHI2_mar Číslo objednávky: 1-10UTHI2 Dátum odovzdania služby: 20.8.2013 
Názov virtuálnej siete: vucpo 
• zriadenie • preloženie • premiestnenie El zmena rýchlosti • zmena IP adresácie/ACL E! iné: výmena KZ a rekonfigurácia podľa FPR 

El Asymetrický prístup • Prístup FBA-adsl • Prístup VoiceFBA Identifikácia: PP-PP VDSL13 

Doménové meno: @ vucpo.sk Login/zákaznícke číslo: vucpteuo51@vucpo.sk/ 9481641932007 Komunikačný profil: 100% Best Effort 

Rýchlosť prístupu 10240/512 kbps 

Rozhranie: (platí pre FBA-adsl) Ethernet: 100Base T auto 

IP adresný rozsah U\N: 192.168.32.0 - 192.168.32.255 
IP adresácia LAN Maska: 255.255.255.0 Default gateway: 192.168.32.1 

Aplikované ACL a pod.: 

Záložné riešenie bez zálohy • ISDN back-up • Identifikácia: 

Oznamovanie porúch na pracovisko Podniku: 

Tel. kontakt: 0800 123 369 Fax: E-mail: 

Služobné záznamy Podniku 

Zoznam koncových zariadení: Cisco 866 VAE- K9 GMK130201H6 

Ohlasovanie porúch na pracovisko Podniku Tel. kontakt: 0800 123 369 Fax: E-mail: 

Vyhlásenie 

1. Zástupca Slovák Telekom, a. s., vyhlasuje, že odovzdávaná služba vyhovuje stanoveným požiadavkám. 
2. Zástupca Účastníka vyhlasuje, že daný okruh, resp. prístup dátovej služby K preberá • nepreberá do užívania, a svojím podpisom potvrdzuje E! prevzatie • neprevzatie 
uvedených koncových zariadení (ak boli dodané). 

*V pripade výberu hodnoty „iná"." iné" je potrebné uviesť konkrétnu hodnotu. 
• Ostatné ustanovenia 
Tento protokol sa riadi platnými Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom pevnej siete spoločnosti Slovák Telekom. a.s. (ďalej len „Všeobecné 
podmienky"). Osobitnými podmienkami pre poskytovanie dátových služieb, tvoriace prílohu Všeobecných podmienok (ďalej len „Osobitné podmienky") a Cenníkom pre poskytovanie služieb 
podniku (ďalej len „Cenník"), ktoré sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať a sú súčasťou tohto Dodatku. Cena za zriadenie a poskytovanie služby, prípadne zľavy z ceny, sa dojednávajú 
podľa platného Cenníka pre poskytovanie služieb Podniku (ďalej len „Cenník"). Účastník svojím podpisom zároveň potvrdzuje prevzatie Všeobecných podmienok, Osobitných podmienok, 
Cenníka. Ak nieje v Protokole dohodnuté inak, platia ustanovenia Všeobecných podmienok, Osobitných podmienok a Cennika. 
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkoľvek z konečných cien služieb Podniku upraviť tak. že k základu dane (cene 
bez DPH) uplatni sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti Podniku. 
Spracúvanie osobných údajov: Podnik bude používať údaje o Účastníkovi za podmienok uvedených vo Všeobecných podmienkach a v príslušných právnych predpisoch. Rozsah, účel 
a podmienky spracúvania údajov o Účastníkovi sú bližšie špecifikované vo Všeobecných podmienkach ( časť Zhromažďovanie a používanie informácií o Účastníkoch). V prípadoch, kde 
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, v prípade, že ho udelí. Účastník môže Podniku kedykoľvek požiadať o informáciu, ako 
sa jeho údaje používajú. Viac informácii o používaní údajov možno náisť na www.telekom.sk alebo internetoyej stránke Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradí. 

Miesto: Prešov Miesto: Poprad 
Dátum: 20.8.2013 Dátum: 20.8.2013 pfť foum: 20.8.2013 

Miesto: Prešov 

Meno kontaktnej osoby: :er Dlugoš 

(resp. splnomocnenej osoby alebo štatutárneho orgánu) podpis (a pečiatka) kontaktn bdniku 
podpis (a pečiatka) Účastníka - y 

odnik 
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