
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Kód objednávky 
Kód účastníka 
Kód adresáta 

Kód tlačiva 

1-61537613443 
2697828900 
2697828901 

841 

Obchodné meno: Slovak Telekom, a.s. 
Sídlo / adresa: Bajkalská 28,817 62 Bratislava 
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B 
ICO: 35 763 469 DIČ: 12020273893 IC pre DPH: SK2020273893 
Zastúpený: Katarína Stoláriková Kód predajcu: Bus Admin Supp Agent_40112 Kód tlačiva: 841 
(ďalej len "Podnik") a 

ÚČASTNÍK - PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ 
Obchodné meno / 
Sídlo podnikania: 

Psychiatrická liečebňa Sučany, Hradiská 523/20,03852 Sučany 

Register, číslo zápisu 
podnikateľa: 
E-mail: vypoctove@plsucany.sk Telefón: 
IČO: 17335612 DIČ: IC pre DPH: SK2020598888 
(ďalej len "Účastník") 

ŠTATUTÁRNY ORGÁ «l / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA 
Titul/Meno/Priezvisko: Ing. Vladimír Husárček 
Ulica: Súpisné číslo: Orientačné číslo: 
Obec: PSC: 
Telefón: Č.OP/Pasu: 

ADRESÁT - a d r e s a zasielania p í s o m n ý c h listín 
Titul/Meno/Priezvisko: Psychiatrická liečebňa Sučany 
Adresa zasielania: Hradiská 523/20,03852 Sučany 
Spôsob fakturácie: Papierové faktúra zasielaná poštou. 

TABUĽKA č. 1 
AKCIA: Webhosting bez viazanosti "POUŽI ZMLUVU Z ATLASU!" Aktivácia 
Webhosting Áktivácia 
Webhosting - Login: Aktivácia 
Webhosting • Heslo Akiivácia 
Program služby: Web • Standard Aktivácia 
Zriadenie • Webhosting Aktivácia 

1) ZÚČTOVACIE OBDOBIE je jednomesačné. Trvanie zúčtovacieho obdobia je od prvého do posledného dňa kalendárneho mesiaca. Pripadnú zmenu trvania zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi 
Účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred. Frekvencia fakturácie je jednomesačná. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
2) Spracúvanie osobných údajov: Podnik bude používať údaje o Účastníkovi za podmienok uvedených v Podmienkach spracúvania osobných, prevádzkových a lokalizačných údajov v Podniku (ďalej 

len „Podmienky) a v príslušných právnych predpisoch. Rozsah, účel a podmienky spracúvania údajov o Účastníkovi sú bližšie špecifikované v Podmienkach. Ak môže Účastník zamedziť, aby sa 
jeho údaje používali na určité účely. Účastník môže kedykoľvek Podniku oznámiť, že si neželá takéto používanie jeho údajov. Ak je podmienkou spracúvania údajov Účastníka udelenie súhlasu, 
môže Účastník takýto súhlas kedykoľvek odvolať, ak ho udelil. Účastník môže Podnik kedykoľvek požiadať o informáciu, ako sa jeho údaje používajú. Viac informácii o používaní údajov možno 
nájsť na www.telekom.sk. 

3) V prípade ak účastník vypovie alebo odstúpi od tejto Zmluvy predo dňom technického zriadenia služby alebo svojím konaním alebo nečinnosťou zmarí zriadenie zmluvne dohodnutej služby 
zaväzuje sa zaplatiť Podniku náklady vzniknuté v súvislosti so zriadením služby vo výške 100 € (DPH sa neuplatňuje). 

4) 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. 

5) Pokiaľ je táto Zmluva uzatvorená medzi Podnikom a Účastníkom, ktorého je možné považovať za spotrebiteľa podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo 
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len .ZoOS") a pokiaľ bola táto uzatvorená spôsobom 
uvedeným v ZoOS, je Účastník oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v lehote 14 dní odo dňa (i) uzavretia tejto Zmluvy, ak je jej predmetom výlučne poskytovanie Služieb, (ii) prevzatia KZ 
poskytnutého do užívania Účastníkovi, pokiaľ spoločne a súčasne s uzavretím tejto Zmluvy uzatvoril Účastník zmluvu o nájme KZ alebo kúpnu zmluvu ku KZ. Za súčasné uzatvorenie zmluvy 
o nájme alebo kúpe KZ sa považuje, aj keď sú ustanovenia upravujúce nájom alebo kúpu KZ obsahom tejto Zmluvy. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje ako celok a to od počiatku, pričom 
Účastník je povinný na vlastné náklady, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa zániku Zmluvy vrátiť Podniku akékoľvek hnuteľné veci, ktoré mu boli odovzdané v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. 
Podnik je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Zmluvy vrátiť Účastníkovi všetky finančné ako aj vecné plnenia, ktoré od neho obdržal v súvislosti s plnením tejto 
Zmluvy. 

6) Účastník podpisom tejto Zmluvy súhlasí so začatím poskytovania služby aj pred uplynutím lehoty na odstúpenie • 14 dni a to zriadením Služby, ak nie je dohodnuté inak. Podnik má 
právo na úhradu sumy úmernej rozsahu poskytnutého plnenia do momentu odstúpenia. Týmto súhlasom nieje dotknuté právo účastníka odstúpiť v lehote 14 dní v zmysle tohto 
bodu. Podnik zároveň s touto Zmluvou odovzdal Účastníkovi aj Informáciu v zmysle § 3 ZoOS, 
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ZMLUVNÝ DOKUMENT JE POTREBNÉ PODPÍSAŤ NA POSLEDNEJ STRANE 

uzavretá podfa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách medzi Podnikom a Účastníkom (ďalej len „Zmluva"). 

PODNIK 

mailto:vypoctove@plsucany.sk
http://www.telekom.sk


V Žiline, dňa 13.06.2017 

V zastúpení 
Katarína Stoláriková 

V Sučanoch dňa 16.6.2017 

213 
Firma / meno priezvisko zákazníka 

Psychiatrická liečebňa Sučany 
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