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Zmluva o poskytovaníverejných služieb - balík služieb Kód objednávky: 1-19740125404

Kód účastníka: 1008767100 u.
Kód adresáta: 1008767101 fi

Kód tlačiva: 841 §
N)
A
(n

ouzavretá v zmysle zákona č, 351/201 1 z,z, o ol€ktronlckých komunikáciách (d'alej len ,,zmluvď alebo ,,Zmluva o baliku )

PoDNlK

(d'alejlen "Podnik") a

účnsrnír - pnnvHtcxn o§oBtúFyzlcKA osoBA _ poDNlKATEl:

(d'alej len "Učastník")

šrlrurÁnny oRGÁN / zÁKoNNÝ zÁsTupcA / spLNoMocNENÁ osoBA

ADREsÁ

Na položky označsné * sa n€uplatňujo DPH

Podmlenky Balíka §a na poskytovanie tejto jednotlivej Služby v zmysle tejto Zmluvy neuplatnia.

Učastníkovi najmenej jedsn meslac Vopred, Frekvoncia fakturácie je jednomesačná,

služba lntern6tI

1) pODMlENKy pRE pOsKyTOvANtr služgv tNlrrRN]rt

3) poDi/|ENKy AKclE pRE posKyrovnntE siužay lNTERNET

Eur s DPH, Pre určenie nižšioho Píogramu služby, jo rozhodujtice poradie určené v nasledujťtcom písmene tohto bodu, zmena Programu služby V zmysle tohto písm, nemá Vplyv na

plynutie doby viazanosti,
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ZMLUVNÝ DOKUMENT jE POTREBNÉ PODPÍSAŤ NA POSLEDNEJ STRANE

obchodné menol Slovak Telekom, a.s.
Sídlo / adresa: Baikalská 28,817 62 Bratislava
ZapísanÝ: Obchodný reqister Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B
lCO: 35 763 469 |DlC; 2020273893 | lC pre DPH: sK2020273893
Zastúpený; silvia Haburai Kód predaicu: l Telesales VSE Rep 38786 Kód tlačiva: 841

0bchodné meno /

sídlo oodnikania;
Materská škola Púchov, Chmelinec 6/1411, 02001 Púchov 1

Register, číslo zápisu
oodnikatel'a:

E-mail: mschmělinecpuchov@centrum.sk TeIefón: 0908722226

lCoi 36129682 I DlC: lC pre DPH:

Titul/Meno/Priezvisko: . Čarničková
Ulica: I Súpisné čislo: orientačné číslo:

Obec: PSC:
Teleíón: l č.Op l pasu:

- adresa zasielania m istín
Titul/Meno/Priezvisko: Materská škola púchov

Adresa zasielania: Chmelinec 611411,02001 Ptjchov 1

Spósob fakturácie; Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na internetovej stránke Podniku
Požaduiem doručovanie EF PDF do e-mailu mschmelinecpuchov@centrum.sk.

TABUťKA č. 1
BALíK 1P . AKCIA: lNT => DoBA VlAzANo§Tl: 24 mesiacov Aktivácia

Názov služby; Maqio lnternet
Číslo zmluvy: 2028251084 Adresa umiestnenia: Chmelinec 6/141,1, 0200,1 Púchov

ldentifikácia prístupu: 0007098229

Typ pripoienia: Metalická technológia

Program služby: Maqio lnternet XL - ADSL Aktivácia

Maqio lnternet security
e-mail adresa pre Maoio lnternet Securitv: mschmelinecpuchov@centrum.sk
Názov Platno9t'cenv Cena s DPH §platnost'
Ba|íkMagiolnternetxl Akciovácenap|atnápoča§1.- 30.mesiaca 19,99€ mesačneivopred
Základ prq4BďetžP -Balik Zmluvné ookuta za porušenie závázku viazanosti--- 180,00 € iednorazovo 

-

Fffi**



lnternet XL - 0ptik,

doba viazanosti automaticky predlŽi o obdobie zodpovedajrJce skutočnómu trvaniu prerušenia poskytovania služieb Podniku, kedy doba'viazanosti neplynie,

5) ZMLUVNA POKUTA (ZP):

,,Základ pre výpočet-),

ukončenia Zmluvy alebo prerušenia poskytovania služieb V dósledku porušenia záVázku Viazanosti:

VytlČtovaná suma zmluvnej pokuty = zák|ad pre výpofut ZP - (celé dni uplynuté ž doby Viazanosti/celkový počet dní doby viazano§ti i základ pre Výpočet zmluvnej pokuty)

spÓsobenej poruŠením závázku viazanosti, pre pripad ktorej bola dojodnaná a vyúčtovaná zmluvná pokuta, len vo výške presahujrlcej sumu vyrlčtovánej zmluvneJ'pokuty,

zAvrRečnÉ USTANoVENlA

informácii o pouŽívaní údajov možno nájsť na www,tglekom,sk al§bo na intsrnotovej sťánke Podnjku, ktorá ju v budúcnosti nahradí

zriadením Služby vo výške 100 Eur (DPH sa neuplatňuje),

uplatní §adzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu V čase Vzniku daňovej povinnosti Podniku,

zmluva nadobúda platno§ť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami,

dostupnom na WwW,telekom,§k alebo inej internstovej stránko Podniku, ktorá ju V budúcnosti nahradí a na predajných miestach'Podňiku,

o balíku,

12l ÚČastnlk podpi§om toito zmluvy o baliku súh|así so zaČatím poskytovanla služby aj pred uplynutím lghoty na odstúpenie . í4 dní a to podplsom tejto zmluvy o balíku alebo
zriadením Poslednej §luŽbY, ak je niektorá zo Služieb zriadbvaná, ak nie ié dohodnuté inak. Podnik má právó na úhradu sumy úmernej rozsáhu'poskytnútého plnónla do moméntu
odstúpenia. Týmto súhla§om nie 

'o 

dotknuté právo účastníka od§túpiť V lehoto í4 dní v zmysle tohto bodu. Podnlk zárováň s toutá zmluvori o batíru odovzdat účastníkovi aj
informáciu v rmysle § 3 ZoO§.

€-ur'rV Žitine, dňa 28,05.2015

Kódobjednávky: 1-19740125404
V0, 16.016-20,1 50527-14:52:39
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MATERSKÁ ŠXOn
Chmelinoc 1411 2

Ú**, oLl/lčo36129682

tJ \J
Firma / meno priezvisko zákazníka

Materská ško|a Púchov
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xxxxxxxxxxxxxx
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Dodatok
k rn{*n o poskytovaní verejných služieb ,

uzavretý Podl'a zákona Č.35112011Z.z, o elekhonických komunikáciách v znení neskorších predpisov
t, č. 9 1 1 342204, S l M ka rta č. 89 421 02480003637648
(dhlejlen "Dodatok")

PoDNlK

lt

qčAsTNíK - pRÁvNlcKÁ osoBA / FyzlcKÁ osoBA poDNlKATEť

služba: lnternetv mobilo íoo
,/ Faklúru

E-mail: mateřskaskola.maler3kaskola6@zoznam.sk
Notifikačné tel, číslo: telefónne ěíslo aňuátneho kontraktu
Notifikačné tel.č.: +42í:

_zák. 
súhla3í s poskytovaním el.faktúry na rebovej stránke. Neželá si el,faktúřu na email,:nle

Heslo: 67HBr5

služba; Magio Go
Akcia: 3 mesiace zadarmo

./ Kontrcla dát
Limit: 60 EUR
Notiíikácia: 80%

a to vo vďahu k slM karte uvedenej V záhlaví tohto Do-datku, Áp, r, in"; sriú k",rt;, ki*a i,j llia-iii,júcnosti nahradzovať (ďalej len ,,slM karta,,);

V aktuálnom cenniku dostupnom na www,tálekom.sk aleÉo inejŘrnetove; strante poaÁitu, xioia 1u u uro,i"no"ti nahradí a na predajných miestach podniku,

písomne vyhotovená íaktúra.

sluŽieb Poskytovaných k slM karte PoČas trvánia oooy fŠsiytou"niá.r"vn"nel" ;;ň;éh";;fiř" iri označeni príslušného poskytóvaného programu služieb Happy.

slovak Telekom dóverné tllllllilrtllllll rlrlr n.tr lr

lllilillllillllilililililllillllilllililllilillllllillllilllillllililil ","],:",:1i;
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Vedomie,
beriem na
Podrobný uýpis v elektronickej for'me bezodplatne, a to ái

PodnikaÚčastníkuzafuárajútentoDodatok,,ktoným_sazmluvaoposkytoVaníve€jnýchslužiebuzafuorenúVoVzťahukt.č/slMkaňesčíslo'*"
a spÓsobom uvedeným v tomto Dodatku 1ďateJ len 

'zmluva'i1, Ó"áiř'u"t"nou"niá Žmtuvy, n*e 
"iá 

J tyrt" oodatkom dotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny.l. Predmetom tohto Dodatku je:



il ll

za poskytované služby (ďalej len ,,závázok viazanosti"). Porušenim záVázku Viazanosti preto je:
výpoveď zmluvy Účastnikom, ak Výpovedná lehota alebo iná osobitne dohodnutá lehota uplynie počas dojednanej doby Viazanosti;

Zmluvy počas dojednanej doby Viazanosti;
nezaplatenie ceny za poskytnuté služby Úč€stnikom do 45 dni po splatnosti, na základe ktorého vznikne Podniku právo na odstúpenie od zmluvy;
(ďalej len,porušenie záVázku viazanosti"),

dňa plerušenia poskytovania služieb v dósledku porušenia záVázku Viazanosti podla pismena c) predchádzajúceho bodu tohto Dodatku:

Wúčtovaná suma zmluvnej pokuty = základ pre uýpočet - (počet dni uplynutých z doby viazanosti / elkosý počet dní doby Viazanosti * Základ pre uýpočet)

pokuta, len vo uýške presahujúcej sumu vyúótovanej zmluvnej pokuty,

programu služieb na program služieb s nižšim mesačným poplatkom, ako má program služieb aktivovaný tlýmto Dodatkom.

minimálny program služieb uvedený v tabulke č, 1 tohto Dodatku.

doručenia žiadosti o Vypojenie slM karty z prevádzky Podniku.

okamih aktivácie služieb v zmysle bodu 1 tohto Dodatku alebo zmeny póVodného íkendy služieb podla bodu tohto Dodatku.

uplatni sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu V čase vzniku daňovej povinnosti Podniku.

zvoleným alternativnym poskytovatelbm roamingu a že Podnik V rozsahu posMovanom alternatívnym poskytovatelom roamingu nezodpovedá za poskytovanie služby roamingu.

preiože po začati rozhodcovského konania nemožno v tej istej veci konať a rozhodovať na všeobecnom 9úde,
Učastník uvedený náVrh Podniku na uzavíetie rozhodcovskej zmluvy vo forme rozhodcovskej doložky prijima:
o ANo / NlE

10. Tento Dodatok tvori neoddelitelnú súěasť zmluvy,

Podnik ponúkol Účastnikovi možnosť pri podpise a uzavretí tohto Dodatku Využiť technické zariadenie v Predajnom mieste Podniku.

Dodatok má silu originálu, Podnik zároveň odovzdal Účastnikovi jeden rovnopis Dodatku v listinnej forme podpisaný oboma zmluvnými stranami,

zariadenia, Uěastnik prevzal od Podniku jeden rovnopis tohto Dodatku v listinnej podobe podpisaný obidvomi zmluvnými stranami.

V Lozorne, dňa 10, sepiembra 20'l5

ď,!
v zastúpení

lngram Micro Slovakia, s,r,o,, so sjdlom Logistický
areál \^/estpoint D2, Lozorno, lco: 35879157

l lllllllill llllllllll lllll lIlllllllllllilIll]llililllll llllllill illl llll
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slovak Telekom dóverné
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Materská škola
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Dodatok
k Zmluve o poskytovaní verejných služieb,
uzavretý podl'a zákona č.35112011Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
t, č, 9 1 1 ffi 2€nr,ŤTiV karta č. 89421 02480008 1 07373
(dhlejlen "Dodatok")

PoDNlK

tl

sT-c

úěesrnix _ pnÁvNlcKÁ osoBA / FyzlcKÁ osoBA poDNlKATEI
obchodné meno / názov Materská škola
sidlo / miesto podnikania Chmelinec í4'tl, 020 0í Púchov
Register, č!slo zápisu podnikatera
lco 36129682 Dlc

I

Zastúpený

TABUIKA č. í
Proqr9m služieb l DAil s eobí new

/p MT/DátoVé zariadenie LG G PAD 8,0 LTE Black
Výrobné čislo (lMEl)
Akciová kúpna cena za MT/Dátové zariadenie
Neakciová maloobchodná ena za MT/DátoVé zariadenie

354665063944344

!tilimatly 
program stuzieb 24 mesiacov

Zmluvná pokuta (základ - počiatočná suma, ktorá bude klesat)
1 00,00 €

rozsahu a spósobom uvedeným V tomto Dodatku (ďalej len 'zmluva"), ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú tlimto Dodatkóm dotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny.

í. Predmetom tohto Dodatku je:

tohto Dodatku a poskytovať ÚčEstníkovi program Služby zvolený Účaatnikom á uvedený v tabuke é, 1 tohto bodatku;

novej služby Mobilný internet, kedy sá účtuje prislušný aktivačný poplatok;

c) aktivácia a poskytovanie programu SluŽby uvedeného v taburke č, 1 tohto Dodatku vo Vzťahu ku slM kartám špecií]kovaným v tabutke č. 1 tohto Dodatku;

lnformácia o koncovom žariadení:

tejto Kúpnej zmluvy,

kúpnej ceny koncového zariadenia íiadne a včas, má Podnik právo na úrok z omeškania podta podmienok dohodnutýcň vb Všeobecných podmienkach,

ustanovenia bodu 2 tohto Dodatku).

alebo V súlade s ReklamaČným poriadkom Podniku pred uplynutim záručnej doby poskytnutej Podnikom n'a konmvé zariadenie.

VYHLÁsENlE ÚČASTNÍKA ALEBo JEHo ásTUPcU: Whlasujem, že som sa zoznámil s Reklamačným poriadkom Podniku, najmá s postupom pre oznámenie vady a záručnými podmienkami,

rozsahu VŠeobecnými Podmienkamia prisIušnými všeobecne záváznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a io v uvedenom póiadí,

llllillilllillllllillllil llllllilllllilllillllllllillllill lllil llllllll

@ 201 5 Tower
slrana 1l2

Zlava z mesačného poplatku za program
"zrava Mobilný internet"

slovak Telekom doverné

114295671D126 FV, sK



il tt

platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto Dodatku oboma zmluvnými stranami. ostatné písmená a body tohto Dodalku sa na toto pism, bodu 1 Dodatku, ktoni píedstavuje

vzťahujú primerané. V piípade, ak sa niektoré pismeno alebo bod tohto Dodatku dostane do rozporu s hýmto pismenom, prednosť vo vzťahu ku KÚpnej zmluve majú

pismena bodu 1'Dodatku, Kúpna zmluva a zmluva o poskytovani Verejných služieb, ku ktorej je uzavretý tento Dodatok sú samostatnými a vzájomne nezávislými zmluvami, priČom

zmlúV inak ako splnenim, nemá dopad na zánik druhej zo zmlúV; V pripade zániku jednej zo zmlúv inak ako splnenim nastanú účinky dojednané v tomto pismene Dodatku.

(u posMovať účastníkovi, ktoný si V súvislosti s týmto Dodatkom aKivoval alebo pokračuje Vo Využivaní niektorého z programov sluŽieb Neobmedzený mobilný inteínet 1,

mobilný internet 2 alebo Neobmedzený mobilný internet3 alebo ktonýv súvislosti s býmto Dodatkom požiadal o zmenu póvodného programu služieb na niektonj'z programov sluŽieb

k deaktivácii služby a bude v d'alšom obdobi poskytovaná za podmienok podía Cenníka,

internet 20 000 a naopak,

programu služieb.

uplatní sadzbu dane z pridane.i hodnoty aktuálnu V čase Vzniku daňovej povinnosti Podniku.

6. Tento Dodatok tvori neoddelitetnú súěasť zmluvy; ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostáVajú V platnosti.

Podnik ponúkol Účastníkovi možnosť pri podpise a uzavreti tohto Dodatku Využiť technické zariadenie v Predajnom mieste Podniku.

Dodatok má silu oriqinálu. Podnik zároveň odovzdal Účastnikovi jeden rovnopis Dodatku v listinnej forme podpisaný oboma zmluvnýmj stranami.

zariadenia, Úč€stnik prevzal od Podniku jeden rovnopis tohto Dodatku V listinnej podobe podpísaný obidvomi zmluVnými stranami.

V Lozorne, dňa 10. septembra 2015

l,,,
Materská škola

v zastúpeni
PANl Danka Óerniěková

ú

v zastúpeni
lngram Micro slovakia, s.í.o., so sídlom Logistický

areál V\bstpoint D2, Lozorno, lČo: 35879157
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Púchove 10.9. 2015


