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Citlivé 

Zmluva o poskytovaní verejných služieb Kód objednávky: 1-

794219454989 

Kód účastníka: 2106885700 Kód 

adresáta: 2106885701 

 Kód tlačiva: 405 

uzavretá podta zákona č. 3511201 1 Zz. o elektronických komunikáciách v znení neskoršich predpisov a S 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Obäansky zákonníka. 
ak je Účastníkom spotrebiteľ. alebo S 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnik, ak 
Účastníkom nie je spotrebiteľ 

(dalej spotu len „Zmluva" alebo pohoda") medž: 

PODNIK 
Slovak Telekom, 

a.s.  

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel 

sa, vložka číslo 2081/8, IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, re DPH: SK2020273893 

Kód reda•cu: Telesales VSE Re 5650606 Kód tlačiva: 405 

Zastúpený: Silvia Haburaj 
(ďalej len "PODNIK") a 

PRÁVNICKÁ OSOBNFYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ 
Obchodné meno 1 

Sídlo odnikania: 

Základná škola Podzáhradná 51 Bratislava, Podzáhradná 5233/51, 82107 Bratislava 214 

Register, číslo zápisu 

odnikateľa: 

 

Kontaktn ' e-mail:  Kontaktné tel.č-. 0903355337 

 31745041      

(ďalej len "Účastník") 

ŠTATUTÁRNY ORGÁN 1 ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA 
Titul/Meno/Priezvisko:  Alena Heldeová    

  Sú isné číslo:   Orientačné číslo:  

Obec:       

Telefón: 0903355337 C.OP Pasu: Identi Card - ER482997 

ADRESÁT adresa zasielania písomn • ch listín 
TituMMeno/Priezvisko:  Základná škola Podzáhradná 51 Bratislava 

Adresa zasielania: Podzáhradná 5233/51. 82107 Bratislava 214 

Spôsob fakturácie: Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na internetovej stránke Podniku 

Požadu•em doručovanie EF PDF do e-mailu sivakova zs odzaba.sk 

Zúčtovacie obdobie:  Mesačne od 15.dňa v mesiaci do 14. dňa v mesiaci 

SIM KARTA A ZARIADENIE 

Mobiln ' Hlas SIM karta č.  Mobiln• Hlas Tel. č. 0911799668 

IMEI Motorola Moto G9 Pla Blue    
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TABUĽKA č. 1 Mesačné 

poplatk 

 

 

Kontaktná osoba: Alena Heldeová Telefón: 0903355337 

Adresa doručenia: Podzáhradná 5233/51. 82107 Bratislava 

Služba: Mobiln ' Hlas DOBA VIAZANOSTI: 24 mĽiacov Aktivac a 

Pro ram služb : Biznis Mini 18 Aktivácia 

Zverejnenie v telef. zozname: Žiadam o nezverejnenie 

Rozhodcovská doložka: Nie 

Kontrola dát v roamin u Aktivácia 

Limit kontrol dát cena s DPH v EUR : 24,00 

Generátor kupónu zrava na príslušenstvo Aktivácia 

Platnoéť,cen  

Súčet všetkých zliav zo štandardných 120,00 EUR* poplatkov za Služb 

Biznis Mini 18 0 odčítaní zliav 18,00 EUR mesačne 

Na položky označené * sa neuplatňuje DPH 

Kód objednávky: 1-794219454989  

CO 1-A4UXR9JH 1-A4UXTAC3 

 Platnosť 

cen 

Cena s DPH
 

atnosť 

Základ zmluvnej pokuty - počiatočná 120,00 EUR* suma, ktorá bude klesať  

Na položky označené * sa neuplatňuje DPH 

TABUĽKA č. 2 

Splátko 

kalendár zariadenia 
  

Zariadenie Motorola Moto G9 

Play Blue 

Plná cena Zariadenia (Cena 

Zariadenia pred 

zohľadnením zľavy) 

179,00 € 

Variabilný symbol 6214460083 Zľava 40,00 € 

Identifikátor Zariadenia  Kúpna cena (Plná cbna 

Zariadenia po zohľadnení Zľavy) 

139,00 € 

Spôsob úhrady splátky Akontácia 19€ 

jednorazovo 

Počet mesačných splátok 24 Výška mesačných splátok  

1) Predmetom tejto Zmluvy je: 

a) Záväzok Podniku aktivovat a poskytovat program Služieb uvedený v č. 1 tejto Zmluvy, a to vo vzťahu k SIM karte uvedenej v tabulke s názvom „StM 
KARTA A ZARIADENIE”, resp. k inej SIM karte, ktorá ju bude v budúcnosti nahrádzat (ďalej len "SIM karta") s tým, že Účastník je povinný zaplatt• 
aktivačný poplatok za aktiváciu SIM karty uvedený v tabuľke č. 1 tejto Zmluvy. 

b) Záväzok Účastníka (i) riadne a včas platit cenu za zriadenie a poskytovanie Služieb Podniku podľa zvoleného programu Služieb, ktoré sú uvedené v 
Cenníku pre poskytovanie služieb Podniku (dalej len „Cenník"), platnému ku dňu podpisu tejto Zmluvy a (ii) dodržiavať svoje povinnosti v súlade s 
touto Zmluvou, Cenníkom, Osobitnými podmienkami pre poskytovanie zvoleného programu Služieb (ďalej len „Osobitné podmienky"'), ak boli pre 
zvolený program Služieb vydané a Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných sluäeb (dalej len „Všeobecné podmienky"), s ktorými sa 
mal Účastnik možnosť oboznámiť pred podpisom tejto Zmluvy na internetovej stránke Podniku w«w.telekom.sk alebo na predajných miestadn 
Podniku. 

c) Záväzok Podniku odovzdat Účastníkovi zariadenie podta Dohody a poskytnúť mu zravu a úväzok Účastníka zariadenie prevziať a zaplatit zaň kúpnu 
cenu podľa Dohady spôsobom a za podmienok dohodnutých v Dohode a spĺňat podmienky pre poskymutie zľavy. Zariadenie môže byt v tejto Dohode 
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alebo v dokumentoch súvisiacich s touto Dohodou označené aj ako koncové zariadenie alebo iným označenim zodpovedajúcim povahe zariadenia. 
Prevzatie zariadenia Účastníkom a uhradenie kúpnej ceny potvrdzujú Podnik a Účastník podpisom tejto Dohody, ak nie je pre zariadenie v tejto 
Dohode alebo v dokumentoch súvisiacich s touto Dohodou uvedený iný moment odovzdania zariadenia alebo uhradenia kúpnej ceny zariadenia. Pri 
úhrade ceny ariadenie na splátky, ak dodnádza k prevzatu zariadenia na predajni, Účasmĺk uhrádza akontáciü pri prevzatí zariadenia alebo ak mé byt 
zariadenie doručené, Účastník uhrádza kuriérovi pri odovzdaní, ak je výška akontácie za zariadenie viac ako 12 € alebo na základe vystavenej faktúry 
ak je výška akontácie najviac 12 €, ak nie je v tejto Dohode pre konkrétne zariadenie uvedené inak. Ak sa má konkréme zariadenie v zmysle ustanovení 
tejto Dohody alebo dokumentov súvisiacich s touto Dohodou upravujúcich jeho predaj doručit, doručenie prebieha v pracovných dňoch medzi 7:00 
až 19:00 hod.. ak sa zmluvné strany nedohodnú v konkrétnom prípade inak. 

2) ELEKTRONICKÁ FAKTÚRA: Účastník podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje/uderuje súhlas na poskytovanie faktúry v elektronickej forme, a *roveň súhlas s  
poskytovaním EF sprístug"ením na internetovej stránke Podniku podľa platných Všeobemýdl podmienok a Cenníka. Zároveň bude Účastníkovi bezplatne 
poskytovaná služba Podrobný výpis v elektronickej forme na internetovej sfránke podniku. Ak Úöasmĺk využil možnosť zasielania rovnopisu EF na e-mail, 
EF bude zároveň doručovaná ako príloha e-mailovej správy vo formáte PDF na e-mailovú adresu určenú Účastníkom pre zsielanie EF podta tejto Zmluvy a 
jej otvorenie nebude chránené heslom proti neoprávnenému prístupu k údajom. Účastnik podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje. že si je vedomý 
zodpovednosti za ochranu údajov na EF zasielanej na nfm určenú *mailovú adresu pred prístupom tretích osôb. Podnik nezodpovedá za škody spôsobené 
účastníkovi prístJpom neoprávnených osôb k údajom na EFvo formáte PDF. Odpis EF v listinnej forme je spoplatnený v zmysle Cennika. 

3) ZÚČTOVACIE OBDOBIE: Trvanie zúčtovacieho obdobia je uvedené v tabulke s názvom "Adresát - adresa zasielania písomných listín". Prípadnú znenu trvania 
zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred. Frekvencia fakturácie je jednomesačné. 

4) MIESTO POSKYTOVANIA SLUŽIEB A CENA: Miestom poskytovania Služieb je územie Slovenskej republiky podľa špecifikácie obsiahnutej vo Všeobecných 
podmienkach. Cena za poskytované Služby je stanovená Cenníkom pre príslušný program Sluäeb aktivovaný na základe tejto Zmluvy. 

5) ZÁVÄZOK VIAZANOSTI: Účasbnik sa aväzuje, že po dobu viazanosti, ktorej dlžka je špecifikovaná v tabuľke č. 1 a plynie odo dňa uzavretia tejto Zmluvy, 
vrátane jej predĺženia, ak dôjde k jej predĺženiu v súlade s ustanoveniami Zmluvy (v tejto Zmluve v skrátenej forme aj „doba viazanosti"), (i) bude vo vzťahu 
k SIM karte využívat Služby Podniku podľa Zmluvy. teda nevykoná žiadny úkon, ktorý by viedol k ukončeniu 'využívania Služby Podniku pred uplynutím doby 
viazanosti, a (ii) bude riadne a včas uhrádzat cenu za poskytované Služby (ďalej len „±väzok viazanosti"). Porušením záväzku viazanosti preto je: 

a) ukončenie využívania Služieb Podniku pred uplynutim doby viazanosti v dôsledku ukončenia Zmluvy pred uplynutím doby viazanosti; 

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

c) nezaplatenie ceny za posky'tnuté Služby Účastníkom počas doby viazanosti do 45 dní po splatnosti, v dôsledku ktorého dôjde k prerušeniu 
poskytovania 

Služieb podľa Všeobecných podmienok; 

(ďalej len "porušenie záväzku viazanosti"). 

6) ZMLUVNÁ POKUTA: V dôsledku porušenia záväzku viazanost Účastníkom, vmikne Podniku voči Účastníkovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty. Zmluvná 
pokuta. okrem sankčnej a prevenčnej funkcie, predstavuje aj paušalizovanú náhradu škody spôsobenej Podniku porušením záväzku viaznosti Účastnikom. 
Paušalizovaná náhrada škody podľa predchádzajúcej vety pozostáva z celkovej sumy zravy zo štandardných za Služby (vrátane doplnkových služieb) ako 
benefitu za prevzatie záväzku viazanosti. Celková suma davy z cien Služeb, poskytnutej Účastníkovi za prevzatie záväzku viaznosti na zákla de tejto Zmluvy. 
je uvedená v tabulke č. 1 (ďalej len „Základ pre výpočet zmluvnej pokuty”). Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty bude vypočítaná ku dňu porušenia úväzku 
viazanosti podľa nižšie uvedeného vzorca, ktorý vyjadruje denné klesanie Základu zmluvnej pokuty počas plynutia doby viazanosti až do dňa porušenia 
záväzku viazanosti podľa tejto Zmluvy: 

Kód objednávky: 1-794219454989 

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

7) VEREJNÝ TELEFÓNNY ZOZNAM: Účastník verejnej telefónnej služby má právo zapísať sa do verejného telefónneho zoznamu Podniku {ak je vydávaný 
Podnikom) a informačnej služby Podniku a na sprístupnenie svojich údajov poskytovaterom informačných služieb o telefónnych číslach alebo telefónnych 
zoznamov, a to v rozsahu (i) telefónneho čísla prideleného Účastníkovi na základe Zmluvy a (ii) údajov o Účastníkovi (meno, priezvisko a adresa trvalého 
pobytu v prípade fyzickej osoby - nepodnikatefa, obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateľa, obchodné meno alebo názov a sídlo v 
pripade právnickej osoby). V prípade osobitnej dohody s Podnikom môžu byt v zozname a informačnej službe Podniku zverejnené aj dalšie údaje určené 
Účastníkom, ak sú relevantné na účely telefónneho zoznamu. Podmienky zverejňovania údajov účastníkov v telefónnom zozname a informačných službách 
Podniku sú uvedené v Podmienkach spracúvania osobných,  a lokalizačných údajov, s ktorými sa mal Účasfrlik možnost oboznámit pred 
podpisom tejto Zmluvy na internetovej stránke Podniku *M.telekom.sk alebo na predajných miestach Podniku. 

8) PREDAJ ZARIADENIA: 

a) Predmetom predaja na základe tejto časti Dohody je Zariadenie označené v Tabulke č. 2 a rovnaké označenie predávaného Zariadenia je óroveň 
uvedené aj v tabuľke s názvom „SIM KARTA A ZARIADENIE"; ak je v tabuľke s názvom ,.SIM KARTA A ZARIADENIE" uvedené aj iné Zariadenie ako v 
Tabuľke č. 2, na predaj takéhoto iného Zariadenia sa táto časť Dohody nevzťahuje. Ak v Tabuľke č. 2 nie je uvedený identifikátor Zariadenia, Podnik 
poskytne Účastnikovi Zariadenie zvoleného modelu; pre takéto Zariadenie je identifikátor uvedený na preberacom protokole alebo priamo na obale 
Zariadenia alebo na samotnom Zariadení. Kúpna cena Zariadenia je rozdelená na akontáciu a 24 mesaälýdn splátok vo výške podľa Tabu'ky č. 2. 
Podnik pri uzavreti Zmluvy vystavi Účastníkovi faktúru na celú Kúpnu cenu Zariadenia. Variabilný symbol v Tabuľke č. 2 je ňodný s variabilným 
symbolom uvedeným na faktúre na celú Kúpnu cenu Zariadenia. Podnik v dokumentoch súvisiaci± so Zariadením môže uvádzať za účelom jeho 
označenia variabilný symbol podľa Tabutky č. 2. Splamosť jednotlivých mesačných splátok sa riadi splatnosťou platby za Služby a je uvedená v 
jednotlivých faktúrach za Služby vystavovaných Podnikom za zúčtovacie obdobia vymedzené v tabulke s názvom ,ADRESÁT — adresa zasielania 
prsomných listín" a v pripade zániku Zmluvy v časti Zmluvy o Službe vo faktúrach vydaných za týmto účelom. 

b) Účastnik tejto Dohody je oprávnený pri uzavreti Dohody zvoliť si spôsob úhrady akonEcie (do faktúry alebo kuriérovi) bez ohradu na jej výšku. 

c) Podnik doručí Zariadenie Ü&smĺkovi kuriérskou službou na adresu doručenia podľa Tabuľky č. 1. a to v lehote 10 dni odo dňa uzavretia tejto Dohody. 

d) Mesačné splátky uhrádz Účastník v lehote splatnosti. 

e) Kúpna cena Zariadenia predstavuje rozdiel medzi Plnou cenou Zariadenia a Zľavou uvedenými v Tabulke č. 2 Zmluvy. 

f) Podnik poskytol Účastnikovi Zľavu z Plnej ceny Zariadenia z dôvodu, že Účastník prebral vo vzťahu k Službe podta Tabuľky č. I úväzok viazanosti. Na 
základe uvedeného, nárok Účastníka na Zľavu v plnej výške je podmienený  záväzku viazanosti ako aj nenaplnením niektorej zo skutočností 
uvedených v tejto Zmluve, v dôsledku ktorých je Účastník povinný vrátť Podniku pomernú čast poskytnutej Zľavy. 

g) Účastník je povinný vrátit Podniku pomernú čast poskytnutej Zavy v nasledovných pripado±: (i) Účasbník naplní niektorý z dôvodov  v 
tejto Dohode ako porušenie záväzku  vo vzťahu k Službe podľa Tabuľky č. 1 počas bvania doby viazanosti vymedzenej v Tabulke č. I (vrátane 
jej predĺženia v súlade s touto Dohodou); pomemá čast Zľavy sa určí ku dňu naplnenia niektorého z dôvodov kvalifikovaných v tejto Dohode ako 
porušenie záväzku viazanosti vo vzťahu k Službe podľa Tabulky č. 1; (ii) Zmluva zanikne v časti Zmluvy o Službe po&s trvania doby viazanosti bez 



Strana: 4/4Citlivé 

súčasného zániku Zmluvy v časti Zmluvy o predaji Zariadenia, ak povinnosť vrátit pomernú čast Zavy nevznikla v dôsledku porušenia záväzku 
viazanosti: pomerná časť Zľavy sa vypočíta ku dňu zániku Zmluvy v časti 
Zmluvy o Službe. 

h) Výška pomernej časti Zavy, ktorú je Účastník povinný vrátiť Podniku, ak nastane niektorá zo skutočností uvedených v tejto Dohode, sa urči na základe 
nasledovného vzorca: Pomerná čast Zľavy = (Zľava/celkový počet dni doby  počet dni zostávajúcich do konca doby viazanosti od naplnenia 
niektorej z okolností uvedených v tejto časti Dohody, v dôsledku ktorých je Účastník povinný vrátiť Podniku pomernú čast poskytnutej Zavy. 

i) Pre účely tejto časti Dohody („PREDAJ ZARIADENIA”) doba viazanosti podľa Tabuľky č. I v znení platnom pri uzavretí tejto Dohody sa uplatňuje počas 
celého jej plynutia bez ohľadu na prípadné  zmeny tejto Dohody v časti doby viazanosti, to znamená, že prípadné predĺženie alebo 
dohodnutie novej doby viazanosti k rovnakému alebo odlišnému rozsahu Služieb pre SIM kartu s telefónnym číslom uvedenú v tabuľke s označením 
„SIM KARTA A ZARIADENIE" nemá dopad na trvanie obdobia (doba viazanosti sbnovenej v Tabuľke č. 1 Dohody v zneni platnom pri jej uzavreti), počas 
ktorého od uzavreta tejto Dohody je Účasmĺk povinný plnit si svoje povinnosti vyplývajúce mu zo záväzku viazanosti na to, aby nestratil nárok na 
poskytnutie Zavy.  Podnik je oprávnený požadovať od Účastnika predčasné splatenie celej zvyšnej časti Kúpnej ceny Zariadenia jednorazovo 
(jednorazové zosplatnenie) a v lehote určenej a Podnikom oznámenej Účastníkovi (strata výhody splátok), ak sa Účastnik omešká s úhradou čo i len 
jednej splátky dlhšie ako tri mesiace. Podnik oznámi Kupujúcemu uplatnenie práva na jednorazové zosplatnenie najneskôr 15 kalendárnych dni 
vopred. 

k) Účastník je aprávnený požiadat Podnik a vyúčtovanie zostávajúcich splátok Kúpnej ceny Zariadenia jednorazovo. Doručením žiadosti Účastníka Účasbnik 
stráca právo uhrádzať Kúpnu cenu Zariadenia v splátkach, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Jednorazová úhrada zosevajúcej časti splátok 
Zariadenia nemá vplyv na povinnosť Účastník vrátiť Podniku pomernú časť Zľavy, ak sú splnené podmienky podľa Dohody. 

9) NÁVRH NA UZAVRETIE ROZHODCOVSKEJ ZMLUVY: Podnik neodvolateľne navrhuje Účastníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, uzavretie rozhodcovskej zmluvy 
va forme rozhodcovskej doložky v nasledovnom znení (dalej „RZ"): „Podnik a Účastník sa dohodli, že všetky spory. ktoré vznikli. alebo vmiknú v súvislosti s 

 službami Podniku, budú rozhodované pred Stálym romodcovským súdom Slovenskej bankovej asociácie (dalej „RS") jedným rozhodcom, a to podta 
Štatútu a Rokovacieho poriadku RS. Rozhodnutie RS bude pre Podnik a Učastnika závämé. Účastník má právo odstúpit od tejto RZ, a to písomne do 30 dní 
odo dňa jej uzatvorenia. Učastnik berie na vedomie. že nie je povinný prijať predložený návrh na uzavretie RZ a ak tento návrh neprijme, spory medzi 
Účastníkom a Podnikomxypývajúce z poskytovania Platobných služieb Podnikom budú riešit všeobecné súdy podra  právnych predpisov. Prijatím 
návrhu na uzavrete RZ nie je dotknuté práva Účastnika alebo Podniku predložť spor týkajúci sa Platobných služeb Podniku na rozhodnutie všeobecnému 
súdu. Toto právo však zaniká, ak Podnik alebo Účasmĺk už podal žalobu na RS, pretože po začatí rozhodcovského konania nemožno v tej istej veci konat a 
roňQdovať na všeobecnom súde_ 

Účastník uvedený návrh Podniku na uzavretie RZ neprijíma. 

10) PLATNOSŤ, ÚČINNOSŤ, TRVANIE A MOŽNOSŤ ZMENY ZMLUVY: Zmluva nadobúda platnost a účinnost dňom jej podpisu oboma znluvnými sranami. Zmluva 
sa uzatvára na dobu neurčitú. Pokiaf nie je predmetom tejto Zmluvy program Služieb s pravidelným mesačným po*tkom v paušálnej výške podta Cenníka, 
Zmluva zaniká posledným dňom zúčtovacieho obdobia prebiehajúceho v čase, kedy uplynie 365 (slovom tristošestdesiatpäť) dni odo dňa, kedy bolo 
prostredníctvom SIM karty naposledy uskutočnené volanie, odoslaná SMS/MMS správa alebo dátový prenos. Zmluvu je možné menit niektorým zo 
spôsobov uvedených v tejto Zmluve, Všeobecných podmienkach alebo Cenníku. Zmena programu Služieb uvedeného v tabuľke č. 1 tejto Zmluvy je možné 
len so súhlasom Podniku. Podnik a Účastník sa dohodli na určeni dôvodov podstatnej zmeny zmluvnýdl podmienok tak, že tieto dôvody sú obsahom časti 
Všeobecných podmienok, upravujúcej zmenu Zmluvy. 

1 1) SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Podnik sa zaväzuje spracúvať osobné údaje výlučne na účely, na ktoré boli získane. V prípade zmeny účelu spracovania 
osobných údajov si na túto zmenu vyžiada osobitný súhlas. Viac informácii o použivani osobných údajov možno nájsť na telekom .sk]osobne-udaje. 

12) VYHLÁSENIE ZÁSTUPCU ÚČASTNÍKA: Vyhlasujem, že som oprávnený konat v mene a na účet Účastníka na základe pisomného splnomocnenia s úradne 
overeným podpisom Účastnika alebo na úklade *kona alebo na základe rozhodnutia šEtneho orgánu. 

Kód objednávky: 1-794219370065 
vo. 16.016-20210426-1622:35 

V Bratislave, dňa 04.05.2021 

 

Kód objednávky: 1-794219370065 vo. 16.016-20210426-16:2235 

 

Firma / meno priezvisko zákazníka 

120 Základná škola Podzáhradná 51 Bratislava 

.  dňa.. 


