
Zmluva o poskytovaní verejných služieb -balik služieb

uza\.reiá  v  zmysle  zákona  č.  35 ] /2011  Z.7.  o  elektroiiických  komiinikácíái`h  (ďalej  len  `zmlu\'a"alebo  .Zmluva  o  balil{u  )

PODNIK

Kód objednávky:                    1-30711352206

Kód účastnfta:                           1127280800

Kód  adresáta:                             1127280801

Kód  tlačiva:                                                  841

Obchodné  meno: S]ovak Telekom, a .s .

S i'dlo / a dre s a : Baikalská  28,  817 62 Bratis lava

Zapl'saný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava | oddiel Sa, vložka číslo 208lm
IČO: 35 763 469 DIČ: 2020273893 IČ pre  DPH: SK2020273893

Zastúpený: Silvia Hburaj Kód predajcu: Telesales  VSE Rep_39496 Kód  tlačiva:  841

(ďalej len  "Podnik") a

ÚČASTNÍK-PRÁVNICKÁOSOBAHYZICKÁOSOBA-PODNIKATEĽ
Obchodné  meno /Sídlopodnikania: Mterská škola, Sokolská 494/9, 01324  Strečno

Register,  číslo zápisupodnkateľa:

E-mail: ms s trecno @gmail.com Telefón: 0415697250

IČO: 37813447 DIČ: IČ pre DPH SK2021670992

(ďalejlen'Úcastnflc")

ŠTATUTÁRNYORGÁN/ZÁKONNÝZÁSTUPCA/SPLNOM)CNENÁOSOBA
Titul/hftnoA'riezvisko: -Mterská Škola Strečno Azariadenia Školského Stra

Ulica: Súi)isné   číslo: Orientačné číslo:

Obec: psČ:
Teleíón: Č.Op / pasu:

ADRESAT -adres a zas ielania písomných hstín
TitulAftnomriezvisko: Mterská škola
Adre s a  za s ie lania : Sokolská 494/9, 01324  Strečno
Spôsobfakturácie: Elektronická Íáktúra vo fomáte PDF (EF PDF) spn'stupnená na intemetovej stránke Podniku

Požaduiem doručovanie EF PDF do e-mailu ms strecno @gmail.com

TABulmč.1
BAILÍK IP -AKCLA: TP    => IDBA \flAZANOSTI: 24 mesiacov Akiivácia

Názov službv: Verejná teleffinna šlužba
Čís lo zmluvy: 2028404044 Adresa umiestnenia: Sokolská 494/9, 01324   Strečno

Telefónne číslo:  0415697250

Tvp pripoienia: Telefónna prípoika  -TP1

Program služby: Biznis  linka 200 Aktiví`Lcja

Zvereinenie v telef. zozname:   Žiadam o zverehenie

Biznis  Uni -Pn'platkový balík míiktívácia

mrčék -Ťuki á#ti\,ácjä

Číslo zmluvy:  9912884236 Adresa umiestnenia: Sokokká 494/9, 01324   Strečno

Názov                                                                         Platnos t' ceny ftna s DPH  Splatnost'
BalíkBiznis  hka 200                                                     Akciová cena platná počas  l. -30. mesiaca 19,99 €   mesačne/vopred
Základ pre  výpočet zp -Balík                                    Zmluvná pokuta za porušenie záväzku viazanosti 180,00 €   jednorazovo *

Ťuki 0,04 €   iednorazovo
Na položky označené  * sa  neuphtňuje DPH

1)            Na  základe  tejto  zmluvy  dochádza  kuzatvoreniu  novej  Zmluvy  o poskytovaní  verejných  služieb,  ak  sa  Služba  má  na  základe  tejto  zmluvy  Účastnikovi  zriadiť  v zmysle  dohodnutého  spôsobu

zriadenia  (ďalej len  ,Zmluva`) abbo k uzavretiu osobitného Dodatku k Zmluve  o poskytovaní verejných služieb, ak sa  Služba  nemá  na  základe  tejto zmluvy Účastnikovi zriadft' (ďalej len ,|)odatok`).

Podmienky Balíka  sa na poslqftovanie tejto jednotlivej Služby v zmysle  tejto zmluvy neuplatnh.

2)            Účastník má  nárok na  poskytovanie  Služby v zmysle  tejto  zmluvy vo  zvolenom  programe  v zmysle  tabuHcy č.1  za  akciové  ceny podľa  tabullq/ č.1  a  to  odo  dňa  zriadeú  Služby  (ak sa  Služba
zmneasť::ea'bau'::oÚ?::md|ž:v,#:v#;aztvť,e`#pušgúrčaa:t:#žsbl;::uc:nwužj::=zzaán#s:ep:dľampJÍcme,h#eťn',kvazm#l.ek:J;9pz:j#,d:Jžúcd,op:P:yančuaTei:s#e;vmacnahosd|:žt#;:Ŕä2h:don#ňuotiĹ3o.

3)            ZÚČTOVACIE OBD0Bn= É jednomesačné.  Trvanie  zúčtovacieho obdobia je  od prvého  do posledného dňa  kalendámeho mesiaca. Prĺpadnú zmenu  trvania  zúčtovacieho obdobri  podnik oznámi
Účas[nikovi najmenej Éden mesiac vopred. Frekvencri  fakturácie je jednomesačná.

SlužbaTelefonovanie

1 )           p oDNnENKy p RE poS KyToVANIE S LuŽBy TELEFONovANIB
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Podnik  a  Učasinik  uzatvárajú   vo  v7,ťahu   k tejto   Službe   Dodatok,  ktorým  sa   Zmluva  o poskytovaní  \Jerejných   služieb   pre   službu   s   telefónnym  či'slom  identil`ikovaným  v  tabull(e   č.I   (ďalej  len

Zm]uva`) mení a  upravuje  v rozsahu  a  spÔsobom  uvedeným v tcjto Zm]uve  o  baliku.  Ostatné  ustanovenia  Zmluvy,  ktoré  nie  sú  touto  Zmluvou  o  baliku  dotknuté  zostávajú  v platnosti bez  zmeny.

P ODMENKY AKCIE PRE POS KYTOVANIE S LUŽBY TELEFONOVANIE

a)              Učastnik  má  právo jcdenkrát  bezplatne  počas  prvýcli  6  mesiacov  od  začatia  poskytovania  služby  na  prechod  m  nÉši' program  služhy.  Inak je  tento  prechod  spoplatnený  poplaikom  9,98

Eiir  s  DPH.  Pi.e   určenje   nižšieho  Programu   služby`  jc   rozhodujúce   poraďe   určene'   v mslcdujúcom  pi'smenc   iohto  bodu.  Zmena  Prograinu  služby  vzmys]e   tohio  pi`sm.   nemá  vplyv  m

p]yiiiiiii'  doby  \tiazanosii.

b)              Prc   s{anovcnic   vyššíeho  progi.amu   služby  je   určujúcc   nasledovné   poradie`  pričom  i)ísmno   a)  ozmčuje   mjnižši'  progi.am  a  pi'smeno  d)  mjvyšší  pr()gram:  a)  Doim   Happy  S,  b)  Doma

mppy M c)  Doim  Happy L a d) Dom  Happy XL

c)               Úča`tmk,  kt()rý  sa  počas  i'ičiiinosli  (oh(o  Akcio\e'ho  ccmika  zavitiže  využíva['  m'm  zv(tleiiý  progiaiT\  Služby  poč`as  dojedmnej  doby  vi:ir,anosii,  k`o!ú  pt)dnik  v  čase  úč`hinosii  tohto  Akcit>vc'ho

cemika   \ĺo   \tzi`ahu   k  Zmlwe   alebo   Dodatku   po`kytuje,   mÁ   nárok  na   /..ikúpcnic   predmetu  -Ťuki  za   cenu   0.03€  bcz   DPH,  0`04€   s   DPH,Ku   každej  Zmluvc   a]cbo   Dodatku   s   novou

viazanost.ou  vo  vzi'ahu  k  Služhe  (programu  Služby)  podľa  predchádzajúcej vety možno  zi'skat`  jha jcdncn  pi.cdmct podl`a  predchádzajúi`eho  bodu.  Ponuka  predmetov podra  tohto  Akci()vc'ho

cennika  p]atí do  vyčerpania  7ásob  a  nevz('ahuje  sa  m  mluvy  uzavrctc'  bcz  dojednania  záväzku  \ĺiazanosii alcbo  m  zmluvy/dodaiky  u/avi.eió  vo  vzi.ahu  k  Službe,  avšak  len  s  dojedmni'm

zá\'äzku  viazanosti vo  vzt`ahu  k doplnkovej službe  a]ebo  prémiovému  bali'čku  (t.j.  bez dojednania  viazanosti k samotnej Službe).

4)             Účastnĺk   verejnej  telefi5nnej   služby   má   právo   7,api'sat`   sa   do   telefómeho   zoznamu   Podniku   (ak  je   vydávaný   Podnikom)   a   infomačnej   služby   Podniku   a   na   spn'stupnenie   svojich   údajov

poskytovaieľom  mfomačných  služieb o  teleíónnych  či'slach  alebo  telefónnych  zoznamov,  a  to  v  rozsahu:  telefóme  či'slo  pridelené  Účastiiikovi na  zák]ade  Zmluvy,  adresa  umiestnenía  koncového
bodu  verejnej  teleíónnej  služby  a  meno,  priezvĹsko  v  pn`pade  Szicl(ej  osoby  -nepodnikateľa,  alebo  obchodné  meno  v  pn'pade  Ďzickej  osoby  -podnikatel'a  alebo  právnickej  osoby,  pričom  tieto

;e§,;::ev:n;í§:::o;:ŕľjaä:o;ľ::aeí;ô:;;s::::ít:o::ío§zíníao::m::r:;:pín;;%É;d::;]e:jj::aľut,::z:::::c:rj;n;:[::]:Ľv::::se:jj:o,;;f;ae;d:;v:::šľ::ra:s§,;;,ä:{uo;;b;e:m:;:b::::neíft;ío##::s[;:z§c:;c:v:Ía;s:]:z:a:Í;a;:ne:fi;kk;:Í[;o:::j:a::Í;ž:H::;P:;eä:e:anudyž;j;v:p;ju:`;:j;e::::ľ:n:e;j
spracúvania  osobných,  prevádzkových  a  ]okalkačných  údajov, upravujúcich  podmienky zverejňovania  údajov účastnikov v telefónnom  zozname  a  infomačných službách.

5)             ZÁVAZOK  VIAZANOSTI:  Účastnik  sa   zaväzuje,  že   počas   doby  viazanosti  v  tabuno/  č.   1   (ďalej  len  ,doba   viazanosti`),  ktorá   sa  poči'ta   od  Rozhodného  dňa:   (i)  zotrvá  v  zmluvnom  vz['ahu   s

:a°::'sk:#o::nvézt;a[:žbt(kďaaž[:je;esn]:í::až:Skkvy,ta°zvaannoe:t:;,d:ančt:Ji°pzomJ:tyn,9mb2aT#ží:dva]anzea?oks°tľjáež(;:;;oúvke°ďn'z#3u";byú:;esd:|kko:k,°aníe;;UoJveeddnn°áth,ťehJOT;ievgoaáuá)::g:[t:%ddnoeh:dv::tsáu,::a;::aut'p:yenn,:

ž°mč[::yd3Jepdonsa#e:vda°n:,y#aszoavne:SstiLí:)yžpmodč°asst'd°ojperá::::jn'deo;e;eí;anznaenho°stčL]'S(:,)kn:zéampľa,Pe°n:en*npy°:ľpu::;tT:,és`#žyb;[eu*čra°snt;C,tjcmh::rduon*;Cä';ía:ovj:jô:`;]:#otsetJj°n:mzdá°a:]d:ÔJÉ:r:huok::::knn':
Podniku  právo  na  odstúpenie  od  Zmluvy  (ďalej len  ,porušenie  záväzku  vrizanosti`).  Doba  vrizanosti plynÉ  iba  počas  doby využívania  Služieb  v zmysle  tejto  Zmluvy o  balku.  V pn'pade  prenišenia

poskytovanú  S lužieb  Podniku  na  základe  využitia  práva  Podnihi  prerušit'  Účastnikovi  poskytovanie  Služieb  vyplývajúceho  z  pn'slušných  právnych  predpisov  alebo  Všeobecných  podmienok,sa
doba  vmzanosti automaticky predÉi o obdobie  zodpovedajúce  skutočnému  trvaniu prerušenri  poskytovania  Služieb Podniku,  kedy doba  vrizanosti neplynie.

6)            ZM,UVNÁ POKUTA (ZP):

a)             Podnfl{  a  Účastnik  sa  dohodn,  že  porušením  záväzku  vrizanosti  vznikne  Podniku  voči  Účastnikovi  právo  na  zaplatenie  vyúčtovanej  zmluvnej  pokuty.  Zmluvná  pokuta  okrem  sankčnej

a  prevenčnej  fiinkcie  predstavuje  aj paušalizovanú  náhradu  škody  spôsobenej  Podnilni  v dôsledku  porušenri  záväzku  viazanosti  vzhľadom  na  benefity,  ktoré  Podnik  poskytol Účastnftovi

ľr:zzháoHdau:ufc:eJ:oúZ::u,všeozbva:Tan3se,ľ,:#;:azr:::,m'ŔZs,úäe.tmyš;:i:ľa:;ev:ooz::a,n:aer:ž,ýcn:apkocp,:vť:vaz:k::vdoeun'#.o;#::au:':kslbu:,:yúžraás?nnáo#:Fkzoáwí|eslľe:::bž#udvľ;:ebnani#

žÉb:;ui::ä;iip::ež,e:toj,#:Í.Eáa:;';vl:z:vVz;,:iu;:kT;:|:íábtv::t:o*Luzá;ooít:rHF:!:J!e:áa:;:n[t::v:Sa;EouŽs#u:'e}fj::h:r;!áv:o::!,;:n:eu%kya,;;,1##:esuga;sVÍ.Tk`;,y:,:;e::Ív;::pee;;:ea,?iuľ:#o;vHOTm(;i:::ú'%
Zákhd pre  výpočet`).

b)            Výúčtovaná  suma  zmluvnej  pokuty  bude  vypočítaná  podľa  nžšie  uvedeného  vzorca,  ktorý  vyÉdruje  denné  klesanie  zo  Základu  pre  výpočet  počas  plynutia  doby  vhzanosti  až  do  dňa
ukončenia Zmluvy alebo prerušenia  poskytovania  Služieb  v dôsledku  porušenia  záväzku vrizanosti:

Výúčtovaná  suma zmluvnej pokuty = Zákhd pre  výpočet ZP -(celé  dni uplynuté z doby úzanostvcen{ový počet dní doby vrizanosti * Základ pre  výpočet zmluvnej pokuty)

c )         X!ub#á%Jms 3`:Ĺnĺ#vhnoáte,:#ae ::Jrandae:áŤúprree,,ok:rčoaus äftú:##.#átozvaa::mTe:Bdeznáívma zz#luv:ze: npoosĽtzya ;ahn,F,;ad;::::a#ý, zí:::okk,:'a.zpa::i:'nv,9 ,y.zí':::vi ,:e:áshl:aždb: šaí::;

spôsobenej porušením záväzku viazanosú pre pn'pad ktorej bola dojednaná  a vyúčtovaná zmlwná pokuta, len vo výške  presahujúcej sumu vyúčtovanej zmlwnej pokuty.

ZÁWREČNÉ US TANOVENIA
7 '       iir::;u:#iča;n;'e:;ooä:;v:n:asnTu::!:::3vyk:eid:|dtn;ivn;yaäííi;Íitviiih;;;ie:!ovaiŕkču;č;o:e;,n;Ív;Íz:Fž::o:í#ní:o:i#oir:!aik:é.Í:vžpp:oo:É'a:;::ľ::oľä:a:c:;u!u;Í:;ä:*o;:e;h*di#nr.i.j:::d:*i;cžuäc;h:i#i:::yyia!;a:;;äj:uzníeíe:n:,,í:tuíb;y;s;;;:

nájst' na  www.telekom.sk.

8)            Ak  Účastník  pred  dňom  technického  zriadenia  svojím  konani'm  alebo  nečhnost'ou  zman'  zriadenie  zmhivne  dohodnutej  Služby  zaväzuje  sa  zaplatit'  Podnnai  náklady  vzniknuté  v súvislosti  so
zriadením Služby vo  výške  100 Eur (DPH sa  neuphtňuje).

9)            Zmluvné  strany sa  dohodn, že  v pn'pade  zmeny sadzby dane  z pridanej hodnotyje  podnik oprávnený ktorúkoNek z konečných cien  služieb podniku upravit' tak, že  k základu dane  (cene  bez DPH)
uplatní sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuáhu v čase  vzniku daňovej povhnosti Podniku.

l o'       #,l:J: nsfd:::t#:o::bauú:emun::t; d#tu,ťJ Jpe.dmp:sž::mmze:i';## nzaomsLP!:::okv #čoa:nmuáýcs: á:eh*oodhz:iu::č,e:,: :::ťd,.Yšpe.odbse:nmý;,hzĽoedn?': #:c#lhe bpo.do:,::':nký,cahk,pžoedĽ::onkdaôcvhod?ást:

obsahom časti Všeobecných podmienok pre  poskytovanie  verejných služieb Podniku, upravujúcej Zmenu Zmluvy.

11)          Vyhhsujem,  že  som  sa  oboznámil  s  obsahom  tejto  Zmluvy  o  balflcu,  ako  aj  so  Všeobecnými  podmienkami  pre  postq^ovanie  verejných  služieb  (ďalej  len  „Všeobecné  podmienky`),  Osobitnými

:°zdáT#§::ápt;eh:,°#e?Vsa,:!eb;T:'en:T:Ž;Víze'et'e?oS°zb#]oP;:Ľenu*čaa::np]keo:°psoľk°nvoavna':és,i;;e:c:[epTn:th°uvéJ;°e:bn'es;:?:ha;eobd°m%Sn°obátnpýn%]apd::m::E:::;opbimpé°;#::::#dsa°#o:;UÉ;e:
a upravujúce  podmienky  pre  poskytovanie  služieb  poskytovaných  na  záldade  tejto  Zmluvy  o  balĺku  (ďa]ej  len  ,Osobitné  podmienky`)  a Cennikom  pre  poskytovanie   služieb  Podniku,  vrátane
Akciového  cennika  (ďalej  len  ,Cennik`),  ktoré  sa  ako  neoddenteľné  súčasti  tejto  Zmluvy  o  bami  zaväzujem  dodržrivat'.  Svojím  podpisom  potvrdzujem  (i)  prevzatie  Všeobecných  podmienok,

Osobitných  podmienok a  Cennilca,  (ii) že  si záväzne  objednávam  v tejto  Zmluve  o balíku  špecifikované  Služby,  (ri) že  sa  zaväzujem riadne  a  včas  plnit' všetlq/ povhnosti vyplývajúce  z  tejto Zmluvy

o  balíku.  VyhhsuÉm,  že  som  bol oboznámený Podnikom,  že  aktuálne  hfomácie  o phtných  cenách  za  Služby je  možné  získai'  v akiuáhom  Cennilcu  dostupnom  na  www.te]ekom.sk alebo  inej
htemetovej stránke  Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradí a  na  predajných miestach Podniku.

12)          Pokiaľje  táto  Zmluva  o  bami  uzatvorená  medzi Podnikom  a Účastnikom,  ktorého je  možné  považovat'  za  spotrebiteľa  podľa  zákona  č.102/2014  Z.z.  o ochrane  spotrebiteľa  pri predaji tovaru

;;e:bi:e::a::;;u:ž#;::vá::n::níi#,:z,sm;`:u:ťž:uiz:at:ÍtiJ::áid;:FE:::;:ue:í#:n#:o:d:i:ľ#o:-T:Epaľ#n#čonvť:al::e:!;tnoérno:vou3zr:ev:,t;íaf:e;::ovíeíaiub#e:nbí#wsu`!at:#Ú:;:b!O::J,Íáí::,#w:ut;aTáoíbl;!ž

ô`::toúpťnpĺnmuozdmž::u#oTaHE::čžĹn,:v:z:tš:rHeá'ez#ewa:on::Toek,a:::toanť#nsoath;9cvfžču:%,akok#ís:úuž:,nuo;e:[:b:P##eantáoJOomd::eči:thm,P:nč#Sčaa:OmTfttjee":oz:`nuyynaovb#é
náklady, najneskôr v lehote  14 dní odo dňa  zániku Zmluvy o baLlni vrátiť Podniku  akékoľvek hnuteľné  vecĹ ktoré  mu bou odovzdané  v súvrilosti s  phením tejto Zmluvy o balíh.  Podnikje  povhný
najneskôr  v lehote   14  dní odo  dňa  doručenri  odstúpenia  od  Zmluvy  o baLlai  vrátit'  Účastníkovi všetlq/  finančné  ako  aj  vecné  plnenia,  ktoré  od  neho  obdižal v súvrilosti s  phením  tejto  Zmlwy

o balíku.
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13)          Účastnik  podpisom  tejto  Zmluvy  o   baliku  súhlasí  so  začatím  poskytovania  služby  aj  pred  uplynuti`m  lehoty  na  odstúpeníe  -14  dní  a   to  podpisom  tejto  Zmluvy  o   baliku  alebo

árá::u:pn:'T,apoŕ;emdtnoeJs:|Ľ:::Ĺ|a:|Jee,ne,edk:,kr:uZ,::iä#ú:ra,;td;%aanoáásatbn,:,eje|:::toedTľínTťz:oy#c,ktomhá,op;áovdounapáä::ťu`ásruoTeyňúsm,á:,;ržzns,:täup:s#ľkuute';1:o:`zndeaľaúfaosrn?ft:,ľ,au,
informáciu  v   zmyslc  §  3 ZoOS

Vžilhe,  dňa    19.01.2016

B

`   (`\"sr!     T

_`,_

`=` S`äom`ŔŠS"oň;=á s   v zastúpeni'

1  i  h{    j}   8š\?  Sm`4y!q t*b!UrSJ~ú

Kód objednávky:            1 -30711352206

vO.16.016-20151230-16: 17 :20

Strana:   3/3

Citlivé

iHiäiň

#jd%wJ

IČO:  87_8_1

ďm._.../::/..+'./`...ýý:/é.

Materská škola
šotkiiäkgí24o

Fha /  meno o zákaznika


