
 

 

 

 

▪ Nájomca       právnická osoba               fyzická osoba – podnikateľ          fyzická osoba - nepodnikateľ 

Priezvisko (Obchodné meno) / Meno / Titul:  Výskumný ústav detskej 
psychológie a patopsychológie             

 Štátna príslušnosť:       

Rodné číslo / (IČO): 00681385 IČ DPH: SK2020796415 Č. OP alebo Pasu:       

Ulica: Cyprichova Súpisné číslo: 2480 Orientačné číslo:: 42 /       

Obec: Bratislava PSČ: 83153 Byt č./ poschodie:       /       

Telefón/Mobil: 0907932111 E-mail:       Poznámka:       

▪ Štatutárny orgán / Zákonný zástupca / splnomocnená osoba   

Priezvisko / Meno / Titul: Janette Motlová   Telefón/Mobil:       Č.OP alebo Pasu:       

Ulica:       Súpisné číslo:       Orientačné číslo:       /       Obec / PSČ:       /       
 

Priezvisko / Meno / Titul:         Telefón/Mobil:       Č.OP alebo Pasu:       

Ulica:       Súpisné číslo:       Orientačné číslo:       /       Obec / PSČ:       /       

▪ Adresát  - adresa zasielania písomných listín (vyplňuje sa len v prípade, ak je iná ako adresa nájomcu, resp. nájomca využíva P.O.BOX) 

Priezvisko (Obchodné meno) / Meno / Titul:                    

IČO:       IČ DPH:                         Náklad. stredisko:       

Ulica:       Súpisné číslo:       Orientačné číslo::       /       

Obec:       PSČ:       P.O.BOX:       

Telefón/Mobil:       E-mail:       Poznámka:       

▪ Adresa umiestnenia KZ 

Priezvisko (Obchodné meno) / Meno / Titul:                       

Ulica:       Súpisné číslo:       Orientačné číslo::       /       

Obec:       PSČ:       Byt č./ poschodie:       /       

Telefón/Mobil:       E-mail:       Poznámka:       

▪ Adresa doručenia KZ 

Priezvisko (Obchodné meno) / Meno / Titul:                       

Ulica:       Súpisné číslo:       Orientačné číslo::       /       

Obec:       PSČ:       Byt č./ poschodie:       /       

Telefón/Mobil:       E-mail:       Poznámka:       

▪ Kontaktná osoba – umožní pracovníkovi Podniku v prípade poruchy vstup do objektu, miestnosti po pracovanom čase, v sobotu, nedeľu a vo sviatok 

Priezvisko (Obchodné meno) / Meno / Titul:                       

Telefón/Mobil: Mgr. Gabriela Gabužďová E-mail:       Poznámka: 0907932111 

▪ Kontaktná osoba pre odovzdanie KZ 

Priezvisko (Obchodné meno) / Meno / Titul:                       

Telefón/Mobil:       E-mail:       Poznámka:       
 

Predmet zmluvy 

Podnik sa zaväzuje prenechať Nájomcovi do užívania nižšie uvedené koncové zariadenie (ďalej len „KZ“) a Nájomca sa zaväzuje platiť Podniku cenu za aktiváciu a nájom KZ a dodržiavať 
ďalšie podmienky v zmysle Cenníka pre koncové zariadenia, časti A, C (ďalej len „Cenník KZ“), pokiaľ v Zmluve nie je dohodnuté inak.  

´ 

▪ Osobitné ustanovenia 

Ceny dohodnuté v tejto Zmluve bude Podnik fakturovať v rámci faktúry za Služby poskytované na základe Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ku ktorej je nájom KZ poskytovaný. Nájom 
KZ nie je súčasťou Služby poskytovanej na základe Zmluvy o poskytovaní verejných služieb. Nájom KZ sa riadi Obchodnými podmienkami na predaj a nájom koncových zariadení a iných 
telekomunikačných zariadení pripájaných k pevnej verejnej elektronickej komunikačnej sieti (ďalej len „Obchodné podmienky“) a Cenníkom KZ, ktoré tvoria súčasť tejto Zmluvy. KZ bude 
doručené kuriérom, technikom alebo povereným pracovníkom Podniku na adresu dohodnutú v tejto Zmluve. KZ zostáva počas trvania Zmluvy vo vlastníctve Podniku a jeho použitie môže 
byť obmedzené na sieť Podniku. 
V prípade zániku Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu je Nájomca povinný vrátiť Podniku KZ v nepoškodenom stave spolu s príslušenstvom, a to najneskôr v lehote 10 dní odo dňa zániku Zmluvy;  
Nájomca sa zaväzuje v prípade výpovede tejto Zmluvy z dôvodov na jeho strane a v priebehu doby viazanosti uvedenej v časti Špecifikácia nájmu koncového zariadenia uhradiť čiastku, 
rovnajúcu sa sume počtu násobkov mesačných poplatkov, zostávajúcich do uplynutia doby viazanosti za nájom KZ. 
Potvrdenie o prevzatí KZ v tlačive „Vyhlásenie nájomcu o vrátení / nevrátení / poškodení KZ“ sa nepovažuje za dohodu o ukončení nájmu. 
Poskytovanie osobitných servisných služieb na KZ sa riadi platnými Obchodnými podmienkami . Poplatok za inštaláciu je určený platným Cenníkom pre KZ, časť A. Poplatok za dopravné 
výkony sa stanoví v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodou a v zmysle Vnútropodnikového sadzobníka cien dopravných výkonov. Poplatok za 
dopravný výkon sa neúčtuje v prípade, ak je osobitná servisná služba vykonávaná súčasne so zriaďovaním dátovej služby.  
Spoplatnenie zariadenia Set Top Box nastáva dňom prevzatia zariadenia. 

 

▪ Zmluva sa uzatvára na dobu*  neurčitú  s viazanosťou 24     mesiacov     od:                           do:                                
 

Doba viazanosti, ak je pre príslušné KZ v tejto Zmluve dohodnutá, začína plynúť odo dňa začatia poskytovania Služby, ku ktorej je nájom KZ poskytovaný, ak nie je v Cenníku pre KZ uvedené 
inak. V prípade porušenia záväzku Nájomcu k nepretržitému nájmu KZ na základe tejto Zmluvy počas dohodnutej doby viazanosti, sa Nájomca zaväzuje uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo 
výške podľa počtu násobkov mesačného nájomného zostávajúceho do uplynutia doby viazanosti. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

uzavretá podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka medzi prenajímateľom Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35 763 469,  IČ DPH: SK2020273893, 
zapísaným v obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2081/B (ďalej len „Podnik“), a nájomcom (ďalej len „Zmluva“). 

Informácie o zmluve Kód tlačiva: 842 

Služba: nájom KZ 

TP/ISDN 

Kód Nájomcu:: 2623091300 Kód Adresáta: 2623091303 Číslo Zmluvy:       

Dodatok k Zmluve o nájme koncového zariadenia k dátovým službám s inštaláciou 

akonfiguráciou 
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▪ Špecifikácia nájmu koncového zariadenia, modulov a príslušenstva 

Typ  KZ Výrobné číslo Identifikácia služby Cena nájmu bez DPH 

CISCO AIR-LAP1242AG-E-K9             8,00,- € 

                       ,- € 

Cena celkovo bez DPH: 8,00,- € 
 

▪ Nájom Set Top Boxu (STB) 

Typ STB Identifikácia služby Cena nájmu bez DPH 

    STB (Magio Box) s HDD        1,64 € 

    STB (Magio Box) bez HDD       1,64 € 

 Jednorazový aktivačný poplatok v prípade nájmu ďalšieho STB 
(bez HDD) 

      16,76 € 

 Zmluvná pokuta v prípade nevrátenia, straty alebo odcudzenia prenajatého STB 150 € 

 Zmluvná pokuta v prípade nevrátenia, straty alebo odcudzenia diaľkového ovládača k prenajatému STB 10 € 

 Zmluvná pokuta v prípade nevrátenia, straty alebo odcudzenia ostatného príslušenstva (HDMI kábel, SCART kábel) 10 € 

*Set Top Box sa prenajíma len na dobu neurčitú 
 

 Základná konfigurácia KZ     Rozšírená konfigurácia KZ     Inštalácia, zaškolenie obsluhy, diagnostika KZ vrátane dopravného výkonu 

Typ  KZ Výrobné číslo Identifikácia služby Cena nájmu bez DPH 

                       ,- € 

                       ,- € 

Cena celkovo bez DPH:      ,- € 
 

▪ Požadovaný dátum dodania KZ   od:        (požadovaný dátum dodania KZ nie je záväzkom pre Podnik) 
 

 KZ bude doručené technikom      testovacia prevádzka 14 dní bezplatne 
 KZ bude doručené kuriérskou službou  
 povereným pracovníkom Podniku 

 

▪ Ostatné ustanovenia 

Vyhlásenie Nájomcu alebo jeho zástupcu: Vyhlasujem, že som sa oboznámil s obsahom tejto Zmluvy, ako aj so Obchodnými podmienkami a Cenníkom KZ, ktoré sa ako neoddeliteľné 

súčasti  tejto Zmluvy zaväzujem dodržiavať. Svojím podpisom potvrdzujem (i) prevzatie Obchodných podmienok a Cenníka KZ, (ii) že si záväzne objednávam v tejto Zmluve špecifikované 
Služby, (iii) že sa zaväzujem riadne a včas plniť všetky povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, dodatkov k Zmluve, Obchodných podmienok, Cenníka KZ, najmä riadne a včas platiť cenu 
za aktiváciu a nájom KZ. Vyhlasujem, že som bol oboznámený Podnikom, že aktuálne informácie o platných cenách za Služby je možné získať v aktuálnom Cenníku KZ dostupnom na 
www.telekom.sk alebo inej internetovej stránke Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradí a na predajných miestach Podniku. 

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkoľvek z konečných cien služieb Podniku upraviť tak, že k základu dane (cene 
bez DPH) uplatní sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti Podniku. 

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 informácií o používaní osobných údajov možno nájsť na www.telekom.sk/osobne-udaje. 

 

▪ Prílohy  

 Osvedčená plná moc     

 Osvedčená kópia iného oprávnenia na podnikanie 

 

 Osvedčená kópia výpisu z obchodného registra    

 iné                                                                                                                  

 

 Osvedčená kópia výpisu zo živnostenského registra 

 iné                                                                                                                  

  

Miesto:  Bratislava Miesto:  Bratislava Kód predajcu:       

Dátum:        Dátum akceptácie návrhu:        Dátum prevzatia návrhu:        

podpis (a pečiatka) Nájomcu 
(resp. splnomocnenej osoby alebo štatutárneho orgánu) 

Meno pracovníka:        Meno predajcu:  Eva Balog Kubínová 
 

podpis a pečiatka Podniku/zástupcu Podniku 

Tel. číslo:  0903709271 

podpis a pečiatka predajcu/zástupcu Podniku 
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