
 

 

 

 

▪ Účastník       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:       /       
 

Predmetom tejto Zmluvy sú nasledovné záväzky zmluvných strán: 

a) záväzok Podniku zriadiť pripojenie k sieti Podniku v rozsahu podmienok špecifikovaných v príslušnej Špecifikácii uzavretej k tejto Zmluve, ak je zriadenie technicky uskutočniteľné 
v dohodnutom mieste umiestnenia koncového bodu siete, a to v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia príslušnej Špecifikácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú na predĺžení 
tejto lehoty (dohoda o predĺžení tejto lehoty nemusí byť písomná). Ak takéto zriadenie nie je technicky uskutočniteľné, táto Zmluva zaniká dňom doručenia oznámenia Podniku o tejto 
skutočnosti Účastníkovi. 

b) v prípade, ak sa zmluvné strany v tejto Zmluve alebo v osobitnom dokumente uzavretom v súvislosti s touto Zmluvou dohodli na poskytnutí koncového zariadenia (ďalej len „KZ“) 
Účastníkovi do jeho užívania vo forme predaja, nájmu alebo bezplatného užívania, Podnik je povinný poskytnúť Účastníkovi príslušné KZ za dohodnutých podmienok. Ak dôjde k zániku 
tejto Zmluvy z dôvodu nemožnosti zriadenia pripojenia k sieti v zmysle písm. a), dôjde zároveň aj k zániku dohody zmluvných strán týkajúcej sa poskytnutia KZ Účastníkovi a Účastník 
je z tohto dôvodu povinný bezodkladne vrátiť Podniku KZ, ak došlo k jeho prevzatiu. 

c) záväzok Podniku poskytovať Účastníkovi služby v rozsahu podmienok dojednaných v príslušných Špecifikáciách uzavretých k tejto Zmluve, a to odo dňa nadobudnutia účinnosti 
príslušnej Špecifikácie, ak nie je v Cenníku alebo Osobitných podmienkach dohodnuté inak. Ak je však podmienkou poskytovania príslušnej služby zriadenie pripojenia k sieti Podniku 
podľa písm. a) alebo odovzdanie KZ podľa písm. b) alebo obidve tieto podmienky, záväzok Podniku poskytovať príslušnú službu vznikne až s účinnosťou ku dňu splnenia danej 
podmienky podľa písm. a) alebo b) alebo splnenia obidvoch týchto podmienok, ak nie je v Cenníku alebo Osobitných podmienkach dohodnuté inak. 

d) záväzok Účastníka platiť riadne a včas cenu za zriadenie a používanie pripojenia k sieti Podniku a za služby poskytované na základe tejto Zmluvy a jej Špecifikácií, ktoré tvoria 
neoddeliteľnú súčasť a zároveň dodatok tejto Zmluvy a dodržiavať ostatné svoje povinnosti v súlade s touto Zmluvou, vrátane jej súčastí, ktoré tvoria príslušné Špecifikácie, Všeobecné 
podmienky pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom pevnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ďalej len „Všeobecné podmienky“), Osobitné podmienky pre poskytovanie 
dátových služieb tvoriace prílohu Všeobecných podmienok, prípadne ďalšie osobitné podmienky vydané Podnikom a upravujúce podmienky pre poskytovanie služieb poskytovaných 
na základe tejto Zmluvy (ďalej len „Osobitné podmienky“) a aktuálne platný Cenník pre poskytovanie služieb Podniku (ďalej len „Cenník“). 

▪ Táto Zmluva sa uzatvára na dobu     neurčitú             určitú od:                 do:       
 

▪ Ostatné ustanovenia 

Zmluvné strany sa dohodli, že Účastníkom požadované zriadenie, zmena alebo zrušenie služby alebo prístupu k službe a technické parametre, zúčtovacie obdobie, frekvenciu fakturácie 
a  spôsob fakturácie, ako aj záväzok viazanosti a zmluvnú pokutu za jeho porušenie dohodnú v Špecifikáciách, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť a dodatok k tejto Zmluve.     

Vyhlásenie Účastníka alebo jeho zástupcu: Vyhlasujem, že som sa oboznámil s obsahom tejto Zmluvy, ako aj so Všeobecnými podmienkami, Osobitnými podmienkami a Cenníkom, 

ktoré sa ako neoddeliteľné súčasti  tejto Zmluvy zaväzujem dodržiavať. Svojím podpisom potvrdzujem (i) prevzatie Všeobecných podmienok, Osobitných podmienok, Cenníka, (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, Všeobecných 
podmienok, Osobitných podmienok, Cenníka, najmä riadne a včas platiť cenu za zriadenie a poskytovanie Služby. Vyhlasujem, že som bol oboznámený Podnikom, že aktuálne informácie 
o platných cenách za Služby je možné získať v aktuálnom Cenníku 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. 

Túto Zmluvu je možné meniť niektorým zo spôsobov dojednaných v tejto Zmluve, Cenníku, Všeobecných podmienkach alebo Osobitných podmienkach. 

Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.  

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    

 Špecifikácia  

 Osvedčená kópia výpisu zo živnostenského registra 

 iné                                                                                                                     
 

Miesto:  Bratislava Miesto:  Bratislava Kód predajcu:       

Dátum:        Dátum akceptácie návrhu:        Dátum prevzatia návrhu:        

podpis (a pečiatka) Účastníka 
(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 

 
 

 

uzavretá podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách medzi podnikom 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 Účastníkom (ďalej len „Zmluva“). 

Informácie o zmluve Kód tlačiva: 841 

Služba: BI 

TP/ISDN 

Kód Účastníka: 2623091300 Kód Adresáta: 2623091303 Číslo Zmluvy:       

Zmluva o poskytovaní verejných služieb -  služba Business Internet 

http://www.telekom.sk/
http://www.telekom.sk/osobne-udaje

