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Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Kód objednávky: 1-209625394122
Kód účastníka: 1149226300
Kód adresáta: 1149226301

Kód tlačiva: 841

uzavretá v zmysle zákona č, 35112011Z.z. o e|ektronických komunikáciách (d'alej len ,,zmluva" alebo,,Zmluva o balíku")

PoDNlK
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28,817 62 Bratislava, zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel

Sa, vložka číslo 2081/8, lČo: 35 763 469, DlČ:2020273893, lČ pre DPH: sK2020273893
kód predaicu: Telesales VSE Rep 42240 IKód tlačiva: 841
Zastúpený: silvia Haburai
(d'alej len "Podnik") a

účnsrruíx - pRÁvNIcKÁ osoBA lFyzlcKp. osoBA - poDNlKATEu
obchodné meno /

sídlo podnikania:
Materská ško!a, Budapeštianska 2445ť1,040í3 Košice 'l3

Register, číslo zápisu
podnikatel'a:
E-mail: ms.budí @extel.sk Telefón: 055641 921 3
lCO: 35559420 lOtC: lC pre DPH:
(d'alej len "Účastník")

šrerurÁnNy oRGÁN / zÁKoNNÝ zÁsTupcA / spLNoMocNENÁ osoBA
Titul/Meno/Priezvisko Materská skola
Ulica; lsúpisné číslo: l orientačné číslo:
Obec: PSC:
Telefón: lC.OP/Pasu: l-
ADREsÁ - adresa zasielania písomn listín
Titul/MenoiPriezvisko Materská škola
Adresa zasielania: Budapeštianska 244511, 04013 Košice 13
Spósob fakturácie: Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na internetovej stránke Podniku a Odpis EF

PDF
Císlo'SMS notifikácie;
zúčtovacie obdobie: Mesačne od 1.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

TABUEKA č. 1
BALIK 1P - AKGIA: TP => DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov Aktivácix
Gíslo zmluvy:
9919570987

Kontaktná osoba: Materská Škola telefón: 0556419213
Adresa doručenia: Viedenská 2658134, 04013 Košice

Názov služby: Vereiná telefónna služba Aktivácia
Císlo zmluvy:
99í9570988

Adresa umiestnenia: Viedenská 2658134, 04013 Košice

Telefónne čís!o: 0557291029 Aktiváeia
Tvp pripoienia: Telefónna prípoika - TP1
proqram službv: Biznis linka s
zobrazenie čísla volaiúceho užívatel'a cLlp
Zverejnenie v telef. zoznamei Žiadam o nezvereinenie
Typ zriadenia: lnštalácia technikom
Názov Platnosť ceny Cena s DPH Splatnosť
Biznis linka s Akciová cena platná počas 1. - 30, mesiaca 14,00 EUR mesačne/vopred
lnštalácia technikom 19,99 EUR iednorazovo
Základ pre výpočet ZP Zmluvná pokuta za porušenie závázku viazanosti 90,00 EUR iednorazovo *

Na položky označené * sa neuplatňuje DPH
1) Na základe tejto zmluvy dochádza k uzatvoreniu novej Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ak sa Služba má na základe tejto zmluvy Účastníkovi zriadit'

v zmysle dohodnutého spósobu.zriadenia (ďalej len ,,Zmluva") alebo k uzavretiu osobitného Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, ak sa Služba
nemá na zákIade tejto zmluvy Učastníkovi zriadiť (ďalej len ,,Dodatok"). Podmienky Balíka sa na poskytovanie tejto jednotlivej Služby v zmysle tejto zmluvy
neuplatnia,
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zriadenia SluŽby (ak sa SluŽba zriad'uje) alebo odo dňa uzavretia Dodatku (ak 
,u_ž úěastník S|uibu využívá n a základe existujúc'ej'Zmluvy) v zmysle tejto zmluvy,

aŽ do uPlYnutia 30. mesiaca odo tohto dňa. Po uplynutí 30. mesiaca bude Účastníkovi poskytováný zvolený program sluzoý za 
"uÁu 

uu. ui"."ňosti podLa
Platného Cenníka. Deň, ktonýJe rozhodujúci pre začatie poskytovania Službyje Rozhodným dňóm,

3) ZÚČToVAclE oBDoBlE: Trvanie zúČtovacieho obdobia je uvedené v tabul'ke s názvom "Adresát - adresa zasielania písomných listín,,. Prípadnú zmenu trvania
zúČtovacieho obdobla Podnik oznámi Účastníkovi najmene1 jeden mesiac vopred. Frekvencia fakturácie.lě jednomesačná.

4\ ÚČastník má nárok na zriadenie Služby technikom, ktorá sa má v zmysle tejto Zmluvy o balíku zriadiť, za akciovú cenu v zmysle tabul,ky č. 1.
služba Telefonovanie
1) PoDMlENKY PRE PosKYToVANlE sLUŽBY TELEFoNoVANlE
2) Podnik a Úěastník uzavárajÚ Vo Vá'ahu k tejto SluŽbe Zmluvu o poskytovaní verejných služieb, Predmetom Zmluvy Sú nasledovné závázkY zmluvnÝch Stíán:

a) závázok Podniku zriadiť pripojenie k sieti Podniku V rozsahu podmienok špecifikovaných V časti ,,Typ zriadenia" v tabul,ke ě, ,1, ak je zriadenie technicky
uskutoČnitel'né v dohodnutom mieste umiestnénia koncového bodu siete, a to V lehote 30 dní od'o dňa uzavretia tejto Zmluvy, ák sa zmluvné straný
nedohodnú na PredÍŽení tejto lehoty (dohoda opredižení tejto lehoty.nemusí byť písomná). Ak takéto zriadenie nié je technicky uskutočniterné. táto
Zmluva zaniká dňom doručenia oznámenia Podniku o tejto skutočnosti Účastníkovi,

b) VPríPade, ak sa zmluvné sll3nV v.telto Zmluve alebo vosobitnom dokumente uzavretom vsúvislosti stouto Zmluvou dohodli na poskytnuti koncového
zariadenia (d'alej len,,KZ") UČastníkovi do jeho.užívania vo forme predaja, nájmu alebo bezplatného užívania, podnik je povinný poskýtnút; účastnikovi
PrísluŠné KZ za dohodnutých Podmienok. Ak dójde k zániku tejto Zmluvy'z dóvódu nemožnosii zriadenia pripojenia k sieii v zmyslá bodu 1, dójde zároveň
aj kzániku dohodYzmluvných strán týka.júcej sa poskytnutia KZ Účastníkovi a Účastníkje ztohto aóvódŮ povinný bezodkládne vrátiť podniku KZ, ak
došlo kjeho prevzatiu.

c) závázok Podniku poskytovať ÚČastníkovi SluŽby v rozsahu a za podmienok dojednaných V tejto zmluve, a to odo dňa nadobudnutia účinnosti te.jto
ZmluVY, ak nie je v Cenniku alebo Osobitných podmienkach uvedené inak. Ak je však podmíenkou pojkytovania Služby zriadenie pripojenia k sieti
Podniku alebo odovzdanie Koncového zariadenia alebo obidve tieto podmienky, 

'áVázok 
Podniku posi<ytovat, Službu vznikne až s účinnost,ou ku dňu

sPlnenia danej podmienky alebo podmienok, ak nie je v Cenníku alebo Osobitnýih podmienkach uved'ené inak.
d) uČastník Čestne Vyhlasuje, Že je vlastníkom nehnutel'nosti, na ktorej má byť vybudované prípojné telekomunikačné vedenie a umiestnený koncový bod

siete sluŽbY, alebo Že má k Predmetnej nehnutel'nosti užívacie právo z nájomného alebo iňéňo právneho vá,ahu, účastník, ktoni má ť nehnutel,nosti
uŽÍvacie právo z nájomného alebo iného právneho vá'ahu zároveň óestne výhlasuje, že informoval vlastníka o vybudovaní prípojnéhb telekomunikačného
Vedenia umiestnení koncového bodu siete služby a jeho dósledkoch v plnom rozsahu a má k tomu od vlastníká vystovny'súhlás. nk Účástník uviedol v
tomto vYhlásení nePravdivé alebo neúplné informácie alebo na základe výzuy Podniku nepredloží vyhlásenie vlastníka néhnutel,nosti a v súvislosti s tým
Vznikne Podniku Škoda alebo dodatoČné náklady, Účastník sa zavázuje Podniku túto škodu alebo doáatočné náklady uhradiť.

3) PoDMlENKY AKC|E PRE PosKYToVANlE sLUŽBY TELEFoNoVANlE
a) Prechod na niŽŠÍ Program SluŽby Teleíonovanie je spoplatnený poplatkom 9,98 Eur s DPH. V pripade využitia ponuky na dočasné využívanie vyššieho

programu za cenu nižšieho
i) v akcii na 3 mesiace má ÚČastník právo na prechod na nižší program služby 1edenkrát bezp|atne počas prvých 6 mesiacov od začatia poskytovania
Služby

ii) v akcii na Í2 mesiacov má ÚČastník právo na prechod na nižší program služby jedenkrát bezplatne poóas prvých 12 mesiacov od začatia poskytovania
Služby,

Pre uróenie niŽŠieho Programu s|uŽby, je rozhodujúce poradie určené v nasledujúcom písmene tohto bodu. Zmena Programu s1užby v zmysle tohto písm.
nemá vplyv na plynutie doby viazanosti.

b) Pre stanovenie vYŠŠieho Programu sluŽby je urěujúce nasledovné poradie, pričom písmeno a) označuje najnižší program a pismeno d) najvyšší program,
resP. v PríPade Progíamu Biznis Linka písmeno.e) označuje najnižší program a písmeno 9) najvyšší progiam: a) oóma Hjppy s, ul bomá Haópy M, c)
Doma Happy L a d) Doma Happy XL, e) Biznis Linka M, f) Biznis Linka L, g) Biznis Linka X[.

4| ÚČastník Verejnej telefónnej sluŽby má právo zapísat' sa do telefónneho zoznamu Podniku (ak je vydávaný Podnikom) a informačnej služby podniku a na
sP_rístuPnenie svojich Údajov Poskytovatel'om informačných služieb o telefónnych číslach alebo teléfónňych zoznamov, a to v rozsahu: teiefónné číslo pridelené
UČastníkovi na základe Zmluvy, adresa umiestnenia koncového bodu verejnej telefónnej služby a meňo, priezvisko v prípade fyzicke; osoby - nepodnikate|,a,
alebo obchodné meno v PríPade fyzickej_osoby_- podnikatela alebo právnicŘej Ósoby, pričom tieto úaale tvoiia lzv. záHaáný ror""i, úd"jou po ue"ty zverejnenia
v zozname ÚČastníkov a informaČnej sluŽbe. ÚČastník, ktoný je fyzickou osobóu podnikatel'om alebo piávnickou osobou je zároveň oprávnený požiádat,sp-olu so
základným rozsahom Údajov aj o zverejnenie kategórie jednej vybranej ekonomickej činnosti Účasiníka v zozname a informačnej sluzoe póonit<u. V prípade
osobitnej dohody s Podnikom, móŽu byt'V zozname a informačnej službe Podniku zverejnené aj d,alšie údaje určené Uóastníkom nad rámec tzv. základného
rozsahu Podl'a Predchádzajúcej vety, ak sú relevantné na účely telefónneho zoznamu. V prípade'žiadosti o zverejnenie údajov zároveň účastnik zároveň berie
na vedomie a súhlasí s Podmienkami zverejnenia uvedenými v Podmienkach spracúvania osobných, prevádŽkových a ioka|izačných údajov, upravujúcich
podmienky zverejňovania Údajov úóastníkov v telefónnom zozname a informačných službách.

5) zAvezox VlMANosTlj ÚČastník sa zavezuje, Že poČas doby viazanosti v tabul,ky č. 1 (d,alej len ,,doba Viazanosti,,), ktorá sa počíta od Rozhodného dňa: (i)
zotrvá v zmluvnom váahu s Podnikom Vo VŽ'ahu ku kaŽdej Službe poskytovanej podl'a iejto-Zmluvy o balíku, teda'nevykoná žiadny úkon, ktoný by viedol Ř
ukoněeniu jednotlivej Zmluvy a (ji) bude riadne a vČas uhrádzat' cenu za poskyiované Siužby (d'atei len ,,záltázok viaŽanosti,,), pričom porušení m závázku
viazanosti je (i) výPoved'ZmIuvY ÚČastnikom, ak výpovedná lehota alebo iná osobitne dohodnutá lěnotá uplyÁie počas dojednanej'dóby viazanosti, (ii) žiadost,o
Prenesenie telefónneho Č_Ísla k inému podniku poskytujúcemu služby elektronických komunikácií, ak v'dósleáku tejto žiadosti dójde k ukončeniu'zm|uvy o
PoskYtovaní Hlasovej sluŽbY PoČas dojednanej doby viazanosti, (iii) nezaplatenie ceny za poskytnuté Služby Účastňíkom ani do is oni po;ei splatnosti,'na
základe ktorého vznikne Podniku Právo na odstúpenie od Zmluvy (d'alej len ,,porušenie záváiku Úiazanosti"). Ďoba viazanosti plynie iba poóas'd'oby využívania
SluŽieb v zmYsle tejto ZmluvY o balíku. V prípade prerušenia poskytovania Služieb Podniku na základe využítia práva podniku irérušit, Ú;ásinirovi poskytovanie
SluŽieb vYPlývajúceho z PrisluŠných právnych predpisov alebo Všeobecných podmienok,sa doba viaianosti automaticky ireoízi o onJouie zo'apoveaa;,ice
skutoČnému trvaniu preruŠenia poskytovania Služieb Podniku, kedy doba viazanosti neplynie.

6) ZMLUVNÁ PoKUTA (ZP):

a) Podnik a ÚČastník sa dohodli, Že Porušením závázku uiazanosti vznikne Podniku voči Účastníkovi právo na zaplatenie vyúčtovanej zmluvnej pokuty,
Zmluvná Pokuta okrem sankónej a preveněnej funkcie predstavuje aj paušalizovanú náhradu škody jpósobenej podniku v áósledku porušenia závázku
viazanosti Vzhl'adom na benefity, ktoré Podnik poskytol Účastníkovi na základe tejto Zmluvy o natíŘu, Benefitmi sa rozumie súčeť všetkých zliav zo
Štandardných poplatkov za zriadenie a poskytovanie Služby (vrátane Doplnkových sluzieu1 póata Cennika (rozhodujúce sú ceny bez Viazanosti), zl,avazcenY KZ, ktorá 

.Predstavuje rozdieI. medzi neakciovou a akciovou kúpnou cenou, ak boio Účastníkovi na základá tejto Zmluvy o balíku posŘytnuté.
BenefitY PoskYtnuté UČastníkovi na základe tejto Zmluvy o balíku sú uvedené v tabul'ke č. 1 a v časti ,,podmienky akcie pré poskytoúanie službý,,, pripadne
vAkciovom cenníku, Základom pre výpočet zmluvnej pokuty za porušenie závázku viazanosti káždej .jedňotlivej Šlu:uy, Řtorá zohl,adňúje Benefity
PoskYtnuté Účastníkovi podl'a tejio ZmÍÚvy o balíku, je slčet Žartao'u pre výpočet zmluvnej pokuty vo uáánu rslužbe a tvchKz, Ko.é bolift"""ř;iř;;
PoskYtnuté výluČne vo vž'ahu k tejto Službe a to vo výške uvedenej v tabul'ke č. 1 (d'alej len ,,Záklaó pre výpočet,,).

b) VYÚČtoVaná suma zmluvnej PokutY bude Vypoóítaná podl'a nižšie uvedeného vzorca, ktoný,vyjadruje denné klesanie zo Základu pre výpočet počas plynutia
dobY Viazanosti aŽ do dňa ukončenia Zmluvy alebo prerušenia poskytovania Služieb v dósleáku pórušenia závázku viazanosti:
VyúČtovaná suma zmluvnej pokuty = Základ pre výpoČet ZP - (celé dni uplynuté z doby Viazanosti/celkový počet dní doby viazanosti * základ pre Výpočet
zmluvnej pokuty)

2\ ÚČastník má nárok na poskytovanie SluŽby v zmysle tejto zmIuvy vo zvolenom programe V zmysle tabul,ky č, 1 za akciové ceny podl,a tabul,ky č. 1 a to odo dň)
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7)

c) Zmluvná pokuta je splatná v lehote uvedene,i na faktúre, ktorou je Účastníkovi vyúčtovaná. Uhradením zm|uvnej pokuty zaniká dojednaný závázok
viazanosti vo váahu k tej Službe alebo Službám, ku ktonj,m bo|a zmluvná pokuta uhradená, preto Účastník zmluvnú pokutu za porušenie závázku
viazanosti zaplatí iba jedenkrát. Podnik je oprávnený požadovat' náhradu škody spósobenej porušením závázku viazanosti, pre prípad ktorej bola
dojednaná a vyúčtovaná zmluvná pokuta, len vo výške presahujúcej sumu vyúětovanej zmluvnej pokuty.

Program poskytuje: mesačne 50 Vol'ných minút, ktoré možno využit'v silnej, slabej a víkendovej prevádzke na miestne a medzimestské automaticky
uskutoČnené volania v rámci pevnej Verejnej telefónnej siete, na volania do Verejných mobilných sietí národných operátorov a medzinárodné Volania do
Vybraných krajín a medzinárodné volania ukončené v mobilných siet'ach zahraničných operátorov vo vybraných krajinách.

Spracúvanie osobných údajov: Podnik sa zavázuje spracúvať osobné údaje výluěne na úóely, na ktoré boli získane. V prípade zmeny účelu spracovania
osobných Údajov si na túto zmenu vyžiada osobitný súhlas. Viac informáclí o používaní osobných údalov možno nájsť na www.telekom,sUosobne-udaje.
Ak ÚČastník pred dňom technického zriadenia svojím konaním alebo neóinnost'ou zmarí zriadenie zmluvne dohodnutej Služby zavázuje sa zaplatit' Podniku
náklady Vzniknuté v súvislosti so zriadením Služby vo výške 100 Eur (DPH sa neuplatňuje).

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkolVek z konečných cien s|užieb Podniku upraviť tak,
Že k zák|adu dane (cene bez DPH) uplatní sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti Podniku.

Zmluva sa uzafuára na dobu neurčitú. Zm|uvu,je možné meniť niektonim zo spósobov dohodnutých V tejto zmluve, Cenníku, Všeobecných podmienkach alebo
Osobitných podmienkach. Táto zmluva nadobúda platnost'a účinnost'dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Podnik a Účastník sa dohod|i na uróení dóvodov
podstatnej zmeny zmluvných podmienok tak, že tieto dóvody sú obsahom óasti Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb Podniku,
upravujúcej Zmenu Zmluvy,

Vyhlasujem, Že som sa oboznámil s obsahom tejto Zmluvy o balíku, ako a,j so Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb (d'alej len
,,VŠeobecné podmienky"), Osobitnými podmienkami pre poskytovanie služieb Televízie, Osobitnými podmienkami pre poskytovanie služieb lnternetového
prístupu a|ebo Osobitnými podmienkami pre poskytovanie Hlasových služieb v závislosti od toho, ktoré Služby sú na základe tejto Zmluvy o balíku Účastníkovi
Poskytované, tvoriace prílohu Všeobecných podmienok, prípadne d'alšie osobitné podmienky vydané Podnikom a upravujúce podmienky pre poskytovanie
sluŽieb poskytovaných na základe te.jto Zmluvy o balíku (d'alej len ,,Osobitné podmienky") a Cenníkom pre poskytovanie služieb Podniku, vrátane Akciového
cenníka (d'alej len ,,Cenník"), ktoré sa ako neoddelitel'né súčasti tejto Zmluvy o balíku zavázujem dodržiavať. Svojím podpisom potvrdzujem (i) prevzatie
VŠeobecných podmienok, Osobitných podmienok a Cenníka, (ii) že si závázne objednávam v tejto Zmluve o balíku špecifikované Služby, (iii) že sa zavázqem
riadne a VÓas plniť VŠetky povinnosti VyplýVajúce z tejto Zmluvy o balíku, Vyhlasujem, že som bol oboznámený Podnikom, že aktuálne informácie o platných
cenách za S|uŽby je moŽné získat'v aktuálnom Cenníku dostupnom na www,telekom,sk alebo inej internetovej stránke Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradí
a na predajných miestach Podniku.

Pokial' je táto Zmluva o balíku uzatvorená medzi Podnikom a Účastníkom, ktorého je možné považovať za spotrebitel'a podl'a zákona č. 1O2l2O14 Z.z. o ochrane
spotrebite|'a pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na dial'ku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predáVajúceho (d'alej len ,,ZooS") a pokia|'bola táto Zmluva o balíku uzatvorená spósobom uvedeným v ZooS, je Účastník oprávnený písomne odstúpit'od tejto
Zmluvy o balíku v lehote í4 dní odo dňa (i) uzavretia tejto Zmluvy o balíku, ak je jej predmetom výlučne poskytovanie Služieb v rámci Ba|íka, (ii) prevzatia KZ
poskytnutého do užívania Účastníkovi, pokial' spoločne a súčasné s uzavretím teltó Zmtuvy o balíku uzatvbril Účastník zmluvu o nájme KZ ale'bo'klpnu zmluvu
ku Kz. za súČasné uzatvorenie zmluvy o nájme alebo kúpe KZ sa považule, aj ked' sú ustanovenia upravujúce nájom alebo kúpu KZ obsahom tejto Zmluvy o
balíku. Odstúpením od Zmluvy o baliku sa Zmluva o balíku zrušuje ako celok, vrátane jej jednotlivých častí, ktonými sú Zmluvy alebo Dodatky a to od počiatku,
priČom UČastník je povinný na Vlastné náklady, najneskór v lehote 14 dní odo dňa zániku Zmluvy o balíku vrátiť Podniku akékolVek hnutel'né Veci, ktoré mu boli
odovzdané v súvislosti s plnením tejto Zmluvy o balíku, Podnik je povinný najneskór V lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od ZmIuvy o balíku vrátiť
Učastníkovi všetky finančné ako aj vecné plnenia, ktoré od neho obdržal v súvislosti s plnením tejto Zmluvy o baliku.

ÚČastník podpisom tejto Zmluvy o balíku súhlasí so začatím poskytovania služby aj pred uplynutím lehoty na odstúpenie - í4 dni a to podpisom tejto
Zmluvy o baliku alebo zriadením poslednej Služby, akje niektorá zo Služieb zřiadbvaná, ak nieje dohodnuté inak. Podnik má právo na úhradu sumy
Úmernej rozsahu poskytnutého plnenia do momentu odstúpenia. Týmto súhlasom nie je dotknuté právo účastníka odstúpit'v lehote í4 dní v zmysle
tohto bodu. Podnik zároveň s touto Zmluvou o balíku odovzdal Učastnikovi aj informáciu v zmysle § 3 ZooS.

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14l

v ziline, dňa 06.1,1 .2018

Síóýák lblékbríij b.s. v zastúpení
. ," ;i,SilviaHaburaj

\/ VOŠ,ur.C+l
dňa.......t.: l\,.}9l.R..,.

Fiíí1._,,,rgrrcl pnezviskýzákazníka
Materská škola
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