Kód objednávky:
Kód účastníka:
Kód adresáta:
Kód tlačiva:

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

1-624577871946
1127280800
1127280801
405

uzavretá podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
(ďalej spolu len „Zmluva" alebo „Dohoda`.) medzi:

PODNIK
Bľatislava 1, oddiel73893

Slovak Telekom, a.s.

3:jkv::sžkkáa2č::,8olzo682,,BBr,a,tésá:V3a:;:!Í::g,ýá??c2ho2gžž3rá#:::rp?:r::Ľ?hsoKž32:2
Kód tlačiva: 405

Retail Shop TL_1446
Zahurancová, Stanislava

Kód predajcu:
Zastúpený:
(ďalej len "PODNIK") a

PRÁVNICKA OSO BA/FYZIcl« OSOBA - PODNIKATEĽ
Materská škola, Sokolská 494/9, 01324 Strečno

Obchodné meno /Sídlopodnikania:
Register, číslo zápisupodnikatel'a:
Kontaktný e-mail:

msstrecno@gmail.com

Kontaktné tel.Č.:

lčo:

37813447

lc pre DPH:

0907695010
SK2021670992

(d'alej len "Učastník")

ŠTATUTÁRNY ORGÁN / ZÁKONNÝ ZASTUPCA / SPLNOMOCNENA OSOBA
Titul/Meno/Priezvisko:

Žofia Rajniaková
Orientačné číslo:
PSC:

| Súpisné Číslo: |

Ulica:

Obec:
Telefón:

IC.OP,Pasu:

1

-

ADRESÁT i adresa zasiel ania pÍsomných listín
Titul/Meno/Priez visko: Matersk á škola

Adresa zasielan a:
Spôsob fakturác e:

Sokolská 494/9, 01324 Strečno
Élektron cká faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na internetovej stránke Podniku

Požadu em doručovanie EF PDF do e-mailu msstrecno@gmail.com
Zúčtovacie obdobie:

Mesačne od 1.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

SIM KARTA A ZARIADENIE
8942102180028578138
359161090973204

Mobilný Hlas SIM karta č.
lMEI Alcatel 2053

Mobilný Hlas Tel. č.

0910420104

TABUĽKA č. 1
1

Kontaktná osoba: Žofia Rajniaková Telefón: 0907695010
Adresa doručenia: S okolská 494/9, 01324 Strečno

s lužba:

bí

H

•

3---

a

e

Program s užby: ÁNO S

AkÉiwäsia

Zverejnenie v telef. zozname: Žiadam o nezverejnenie
Rozhodcovská dolo žka: Nie

Kontrola dát v roamingu

ÄkÉiwáSiffi

Limit kontro y dát (cena s DPH v EUR).
1

24 00

Administratívny po platok -mobilný hlas
ZOY

Akftivae

n OS -Sony

Súčet všetkých z iav zo štandardných

poplatkov za Služby
Neakciová m oobchodná cena za
`e
KZ/Dátové za aden
Akciová kúpna cena za KZ/Dátové
zariadenie

48,00 EUR

39,00 EUR
Kúpna cena

1,00 EUR
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1)

Predmetomtejtozmluvyje:
a)

Záväzok Podniku aktivovať a poskytovat' program Služieb uvedený v tabuľke č. 1 tejto Zmluvy, a to vo vzt'ahu k SIM karte uvedenej v tabuľke s názvom
"SIM karta a zariadenie", resp. k inej SIM kafte, ktorá ju bude v budúcnosti nahrádzať (ďalti len "SIM karta") s tým, že Účastnik je povinný zaplatff
aktivačný poplatok za aktiváciu SIM karty uvedený v tabuľke č. 1 tejto Zmluvy.

b)

Záväzok Účastnika 0 riadne a včas platĺt' cenu za zriadenie a poskytovanie Služieb Podniku podľa zvoleného programu Služieb, ktoré sú uvedené v
Cenniku pre poskytovanie služieb Podniku (ďalej len „Cennik..), platnému ku dňu podpisu tejto Zmw a (ii) dodržiavať svoje povinnosti v súlade s touto

3r:,guráomu,s:uežTenákSmd,anoésäbút:š.mťeE#,,epnokda=:npíämp,o;rkeyt.oovsakn;:ovzav:,,:nvi,:Jnpýrcohgrsiumžťebs,(uďžáfe:,`eďna,',#onbé:nsepbp,:ndémpeondkTu`,:nskí`:)ó"aÁ,t:''mparFÚZčvao::nlž
možnost' oboznámiť pred podpisom tejto Zmluvy na internetovej stránke Podniku www.telekom.sk alebo na predajných miestach Podniku.

c,

3:v.a.zdopk, speo,deľt,áuz #eudv;ťuúhgätľ i ;:,š,okmo np:3:žaztFer, žeG á :ťnaí,Eä Le na "uiŕr.a,dzean ,?kákocYgv:í pká: nceeJncue :,ezcáf,kžv::árvdí:ľeu 'ú?ačst: Í,kkáopúoä : , Éas:;f,u#ä::st: :
natejtoZmluve,pokiarniejeďalejuvedenéinak.RozdielmedzineakciovoumaloobchodnoucenouKZpodraCennikaneakciovýchtelefónovaktuálnehov

g?änu,Eävmreá,átstJi?k:T,žYÔY3dvuýákoeb;Ľ:ac2fiáknoovs:,ná:##:tšjevč;:yas,:ktc:Jotšozumi#ucenouKpodľapredchádzaJúceJvet-redstavuJezravuposkytnutú
d)

Záväzok účastnika zaplatiť podniku administrativny poplatok v súlade s cenníkom za vykonanie administrativnych alebo technických zmien v systémoch

3:ä:::ťk:v:úvv;3,á:tJasn;zvavpr:ťTftaeí:3,;mz,au#:;ejJesia,JAedn:J,nbsotáant,íX:Ľpaopj3::á"e,hea,t3čvaostfíá:,5p,:Opádsp,gepTéJtpor,žmTu;dmJn';:ĺr:áiá:ľapkops',atôša::ndi:
aktivujetoutoZmluvouElektronickúfaktúru,alebojuužvyuživaazároveňnedostávaPapierovúfaktúruaniPapierovýodpisfaktúry,budeAdministrativny
poplatok pri uzavretí tejto Zmluvy znižený na sumu 0,00 € s DPH.

2)

ELEKTRONICKÁ FAKTÚRA: Účastnik podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje/udeM súhlas na poskytovanie faktú" v elektronickej fome, a zároveň súhlas s

;;;gi3a:r;;;;s,::ĽäčpoEjsa#äa:k,:grp|,:hJančj-äEít,::vJ::fit:fa::rí;evpĽ:::1r,t:u:i:::ĽD:Éps:taátan:yíc:hapľfoávenu,kbauedcr!#uč;č:e?:1Ľeuvná:k:ti,::nn:::ž::í::,íf:?Í::;oťä::s,E::t::í,:bí:i;p,::ie:J
otvorenie nebude chránené heslom proti neoprávnenému pristupu k údajom. Účastn" podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že si je vedomý zodpovednos{i za
ochranuúdajovnaEFzasielanejnanímurčenúe-mailovúadresupredpristupamtretichosôb.Podnknezodpovedázaškodyspôsobenéúčastníkoviprístupom
neoprávnenýchosôbkúdajomnaEFvoformátePDF.OdpisEFvlistinnejformejespoplatnenývzmysleCenníka.
3)

ZÚČTOVACIE OBDOBIE: Trvanie zúčtovacieho obdobia je uvedené v tabuľke s názvom "Adresát -adresa zasielania pisomných listin". Prípadnú zmenu trvania
zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Účastnikovi najmenej jeden mesiac vopred. Frekvencia fakturácie je jednomesačná.

4)

MIESTO POSKYTOVANIA SLUŽIEB A CENA: Miestom poskytovania služieb je územie slovenskej republiky podra špecifikácie obsiahnutej vo všeobecných
podmienkach.CenazaposkytovanéSlužbyjestanovenáCennikomprepríslušnýprogramSlužiebaktivovanýnazákladetejtoZmlwy

5,

#ťYafŕe:á re#eNn:a::,k gôfd:tnki le;apr:äľžaeznu,jue ,vžseú,:áed3buustvá:ä::::ť,h,ktzotiJu#ž,kva tJe:tšpze;ifĽt?v:nsaĹát:anbe,`fkoer;é laja „3`#áev:adzoa::gt,.ľ,f:,ľr3:äeteJ:ovzťma'#ťyk
SIM karte využívať Služby Podniku podľa Zmluvy, teda nevykoná žiadny úkon, ktorý by viedol k ukončeniu využivania Služby Podniku pred uplynutim doby
viazanosti,a(ii)buderiadneavčasuhrádzat'cenuzaposkytovanéSlužby(ďalejlen„záväzokviazanosti").Porušenímzáväzkuviazanostipretoje:

a)ukončenievyužívaniaSlužiebPodnikupreduplynutimdobyviazanostivdôsledkuukončeniaZmluvypreduplynutímdobyviazanosti;

b) ukončenie využivania Služieb Podniku pred uplynutim doby viazanosti v dôsledku prenosu telefónneho čisla uvedeného v tejto Zmluve k inému podniku
poskytujúcemu služby elektronických komunikácii pred uplynutím doby viazanosti;

c) nezaplatenie ceny za poskytnuté Služby Účastnikom počas doby viazanosti do 45 dni po splatnosti, v dôsledku ktorého dôjde k pre"Šeniu poskytovania
Služieb podľa Všeobecných podmienok;
(ďalej len "porušenie záväzku viazanosti'').

6,

3oMkLuťaY NOŔr:: Ks#fčnY, daô s::edvkeun g::ľ i: : kac,;: vpar:tustá,::Jaenäjst;aúučšaai,tzn:t::ú vnzánL :andeupšokdondjusš3š,o gš:ŠJtnÉkoodv; , :á r:šr:ge:?#Íä,áez Éuml:š;áJn ::tľú'ča3tT ! % Ľá
Paušalizovaná náhrada Škody podľa predchádzajúcej vety pozostáva z celkovej sumy zravy zo Štandardných poplatkov za Služby (vrátane doplnkových služieb)
ako benefitu za prevzatie záväzku viazanosti. Celková suma zľavy z cien Služieb, poskytnutej Účastníkovi za prevzatie záväzku viazanosti na zákla de tejto
Zmw je uvedená v taburke č. 1 (ďalej len „Základ pre výpočet zmluvnej pokuty"). Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuv bude vypočitaná ku dňu porušenia
záväzkuviazanostipodranižšieuvedenéhovzorca,ktoúvyjadrujedennéklesanieZákladuzmluvnejpokutypočasplynutiadobyviazanostiaždodňaporušenia
záväzku viazanosti podľa tejto Zmluvy:
Vyúčtovanásumazmluvnejpokuty=(Základzmluvnejpokuty/celkovýpočetdnidobyviazanosti)xpočetdnizostávajúcichdokoncadobyviazanosti.

Zmluvná pokuta je splatná v lehote uvedenej na faktúre, ktorou je Účastn" vyúčtovaná. Uhradenim zmluvnej pokuty zaniká záväzok viazanosti. Uhradenim
zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Podniku na náhradu škody presahujúcej výšku uhradenej zmlwnej pokuty.

7)

VEREJNÝ TELEFÓNNY ZOZNAM: Účastnik verejnej telefónnej služby má právo zapisať sa do vereiného telefónneho zoznamu Podniku (ak ie vydávaný

:gzdnnákmoomv,,á::fovrT.azčsnaehjus,,ť)žieYe?óondnnéÁ:%isn,ä;#Í3iš:ä::,eúčsav;t#o:::J:Vzápk:äá:tozv:i:rvoyma,,,i,rurdaai:#ô'čuažs:nbik:vt,etej3::ľcphnší;',3::ä'eabdoretseáe:ínaTč::
pobytu v pripade fyzickej osoby - nepodnikateľa, obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby - podnikatera, obchodné meno alebo názov a sidlo v

Bré:S:n:k:r;yná:k:á:S'oebvya,n,yép:Íapaúdčee,;s,:ĺä:::Jng:äozdoyz:a:ouqn;koodmm,:nôkž,uzbvyet,reĺňzoovzann:am:dáJ:nvfoúrFaas::iekJo:'uvž?ee,e?óondnnákmuz:::áJ::näFnJfoďralša':n#J3,uužäá::
Podniku sú uvedené v Podmienkach spracúvania osobných, prevádzkových a lokalizačných údajov, s ktorými sa mal Účastnik možnosť oboznám pred
podpisom tejto Zmluvy na internetovej stránke Podniku www.telekom.sk alebo na predajných miestach Podniku.

8,

ťoÁyop:eNr:zuh:á%RVE::F dROFoZTyovD :a?sYesdš::ozmM:nuevnY ,E:,:ľ ,„kRnz:,d"Vpo:át:,ľkná núačv::tuj:k úsáaäton#,, ' ž:o%;ät:yJes::;t,rek%:éľovT h ,ukŤ,:var,ttieo r;Znh,#,ssku:J, š,T;ľs

!iitt::;:a:;,s|u:žvaba:c:e:::i;:rjka:d;k:u:;;s:oäzr:eífn:a::v%:e:;e:e,Ížtig,čn?erre::pho:d:nvŤn:asykuypčT:Jítt#a:á,;tžoa:z:nynesnkí;#bh3t:ni:l#z,ä:;:á:v:ác:ež!:ua;a:ígt!:tt:!tj::R:žima;:o:ľ:;:o::T;:d;o3:ooe:r::,
:ä:,sht:ihoamu2a:roeq:,k3ž.%p!šváJ;ú,;:uZ,ép::ä%ovúačná3tnpí,kaáo:,neýbcohps:udž::kbupp,gä,,š2,Tsbpuodrútýrkea::,cYšseaoE::tnoébnsyŕcdhysp,:gígboi%á,iTÍ:hngriovznhy::n:::ed:':::;epcr#t:
súdu. Toto právo však zaniká, ak Podnik alebo Účastník už podal žalobu na RS, pretože po začatí rozhodcovského konania nemožno v tej istej veci konať a
rozhodovat' na všeobecnom súde.
Účastnik uvedený návrh Podniku na uzavretie RZ neprijíma.
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9)

PLATNOSŤ, ÚČINNOSŤ, TRVANIE A MOŽNOSŤ ZMENY ZMLUVY: Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

Zmh pozostáva z časti upravujúcej podmienky poskytovania Služby (Zmluva o Službe) a z časti upravujúcej predaj Zariadenia (Zmluva o predaji Zariadenia).

;rkedma:,zz:,,ťavdneán:á:a#át::yko,:dpsátFnffn;dvráTť,upv:dvn,ok:ožäJáJd=n:é,aacB,oJ:n?kp,ivpnoevl:noýd;:ät:iťupá3tT!Ľowv,aJi:andšnnleäosrťeJKZú;enJeiaát:y?kpg3Jsdtät:áz:#:unazT'švňyo:
súvisiace práva a povinnosti zmluvných strán sa vzt'ahujú len na Zmluvu o Službe. Zmluva o Službe sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvu o predaji Zariadenia
nie je možné vypovedať. Doba viazanosti sa v pripade prerušenia poskytovania Služieb na základe žiadosti Účastnika alebo m základe využitia práva Podniku

BroedTí%t,n3,úečb,:,eobúTágtzJ:,kgv:apsrt:jľdo:,,ngops.krao,vk;n::;,,:žLey:aťtp:Ĺvaatj,::;hporezdí3,ri:,äää:cb:epzrá#::d:Jr:g:,S::toa::gomťi:oabn::npýrs:u±o:,Tig:3#:ä:,saét,ourž::g
(počitané v dňoch), kedy doba viazanosti neplynie. Pokiar nie je predmetom tejto Zmluvy program Služieb s pravidelným mesačným poplatkom v paušálnej
výškepodraCennĺka,Zmluvazanikáposlednýmdňomzúčtovaciehoobdobiaprebiehajúcehovčase,kedyuplynie365(slovomtristošesťdesiatpäť)dníododňa,
kedy bolo prostredníctvom SIM kafty naposledy uskutočnené volanie, odoslaná SMS/MMS správa alebo dátový prenos. Zmluvu je možné meniť niektorým zo
spôsobov uvedených v tejto Zmluve, Všeobecných podmienkach alebo Cenníku. Zmena programu Služieb uvedeného v tabuľke č. 1 tejto Zmluvy je možná len
so súhlasom Podniku. Podnik a Účastník sa dohodli na určení dôvodov podstatnej zmeny zmluvných podmienok tak, že tieto dôvody sú obsahom časti
Všeobecných podmienok, upravujúcej zmenu Zmluvy.
Zmluvné strany sa zároveň dohodh že ku dňu účinnosti tejto Zmluvy sa v plnom rozsahu ruší platnosť a účinnost' doteraz platnej zmluvy o poskytovani
verejných (predplatených) služieb uzatvorenej vo forme registračného formuláru a vo vzt'ahu k SIM karte medzi zmluvnými stranami.
10)

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Podnik sa zaväzuje spracúvat' osobné údaje výlučne na účely, m ktoré boH získane. V pripade zmeny účelu
spracovania osobných údajov si na túto zmenu vyžiada osobitný súhlas. Viac informácii o použivaní osobných údajov možno nájsť na
www.telekom.sk/osobne-udaje.

11)

DIGITALIZOVANÝ PODPIS: Podnik ponúkol Účastníkovi možnosť podpisať túto Zmluvu digitalizovaným podpisom prostredníctvom technického zariadenia v
Predajnom mieste Podniku.

t:,cA:,ťkähs:níá,t,ätdoeT:ŤĽočsaťs#ÍĽŽJ,,táek:a::.zpTi,5:áeuaaťlraesá,:,pžišob:,n:ief3rumz:varept;#žsma,nua;d,pg:tä#ov#orpmoodvpá:;mo#usŤ:ty:c:,S:trá,rz:Já:té:€ni%ť:,Tu::ä#ä
o tom, že digitalizovaný podpis Účastnĺka je jeho vlastnoručným podpisom preneseným na Zmluvu prostrednictvom technického zariadenia ako jedinečný

td:;ľt=|,Fzkoývazáč:3mp.vdy:Ysour::#nnrparáe:Ť:,ykt:J:3pŤsma,:eym:d%okrJamc:l?Li:a,úúč:,e:Žfve;:tt:ánä;,únäns,ťa.ž:ius;,íkT#:Ožä:nsaú:laosi,::ta%avc#ozdáp:gáT:assvt:Jitä
nebude využitý na žiadne iné účely, a to ani samostatne ani v spojení s iným dokumentom. Uzavretim Zmluvy takýmto spôsobom nie je dotknutá platnosť
Zmluvy, ani jej pÍsomná forma a takto podpisaná Zmluva má silu originálu.

Zároveň Účastník môže pri podpise tejto Zmluvy prostredníctvom technického zariadenia využiť možnost' poslania rovnopisu Zmluvy do e-mailu určeného
Účastnikom.

Ak Účastnk túto možnost' využn Podnk odovzdá Účastnikovi jeden rovnopis Zmluvy pri jej podpise vo forme tĺvalého nosiča na e-man určený Účastnikom a

ueľe.d::íe:í:knoen.t:ľá:íeen#,v.Šä:äLd,:nkg,rkéá;3dún#át:;:3itôJäztTí,kuoY,f:Ttuovunšät:a:ás:odb,,:?d::,Šfeó:nm:učvÍ3,:uudr:eankeoE#osi:í:ä:a:uu::ááenneénákhoei`ánTaR::g

:od:.:v:znpd:ä:j;i,,ss,y|TČTa.es,:,f,o::d:en:t,:#t;e;::žao:ž::o;s?vtT:!t::t:nelk,fuow:#:ť::ä:;ĺť:uonv;o::noz:o:voío:i,us:e:?:T3e3#o;ž,,ä#ať,,::ddno,5z3:endy#3tsnooT,szTl,ťsv,Yn:eJoťoorvmzgari:kJepdondenh,:
(iDAkÚčastnktútomožnost'nevyužhjetátoZmluvauzavretávpÍsomnejformeapodpisanávlastnoručnýmpodpisomzmluvnýchstránzachytenýmnaZmluvu
priamo bez použitia technického zariadenia. Účastník prevzal od Podniku jeden rovnopis tejto Zmluvy v listinnej podobe podpisaný obidvomi zmluvnými
stranami.

12)

VYHLÁSENIE ZÁSTUPCU ÚČASTNÍKA: Vyhlasujem. že som oprávnený konať v mene a na účet Účastníka na základe písomného splnomocnenia s úradne
overeným podpisom Účastnika alebo na základe zákona alebo na základe rozhodnutia štátneho orgánu.

12.09.2019

Slovak Telekom, a.s. v zastúpení
Zahurancová, Stanislava
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Materská Škola

