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▪ Kupujúci   právnická osoba  fyzická osoba – podnikateľ  fyzická osoba - nepodnikateľ 
Priezvisko (Obchodné meno) / Meno / Titul: Technické služby mesta 
Prievidza s.r.o.  Štátna príslušnosť:       

Rodné číslo / IČO: 31579183 IČ DPH:  SK2020467350   Č. OP alebo pasu:       
Ulica: Mariánska ulica Súpis.č.: 553 Orient. č.:: 17  

Obec: Prievidza PSČ: 97101 Byt č. / poschodie:       /       

Mobil:  E-mail:   
▪ Štatutárny orgán / Zákonný zástupca / splnomocnená osoba 

Priezvisko / Meno / Titul: Ing. Marián Bielický, konateľ 
 

Mobil:       Č. OP alebo pasu:       

Ulica:       Súpis. č.:       Orient. č.:       /       Obec / PSČ:      /       
 

Priezvisko / Meno / Titul:                   Mobil:       Č. OP alebo pasu:       

Ulica:       Súpis. č.:       Orient. č.:       /       Obec / PSČ:      /       
▪ Kontaktná osoba – umožní pracovníkovi Podniku v prípade poruchy vstup do objektu, miestnosti po pracovnom čase, v sobotu, nedeľu 

a vo sviatok 
Priezvisko (Obchodné meno) / Meno / Titul:  Ing. Marián Bielický, 
konateľ 
 

  

Mobil:  E-mail:  Poznámka:       
▪ Adresa doručenia koncového zariadenia (KZ) 

Ulica: Mariánska ulica Súpisné číslo: 553 Orientačné číslo:: 17 

Obec: Prievidza PSČ: 97101 Byt č., posch., miestnosť       ,      ,      
KZ prevezme osoba: Ing. Marían Belický Č. OP alebo pasu:       Mobil:  

 
 

▪ Predmet zmluvy 
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu dole uvedený tovar. Kupujúci sa zaväzuje tovar od predávajúceho prevziať a uhradiť kúpnu cenu. 

 

▪ Spôsob vyúčtovania kúpnej ceny  
  v príslušnej Faktúre za telekomunikačné služby 
  pri doručení tovaru kuriérom (dobierka)   

 

Predaj tovaru Ceny Podniku 
Typ Výrobné číslo  Množstvo Cena bez DPH Cena predaja 

s DPH (20%) 
Samsung Galaxy A32  
5 GB  White  3 2,49 €  3,00€  

     
     
     

 
 
 
 

 
Cena celkom 

s DPH: 3,00€ 

Počet kusov spolu:  3 
 

▪ Osobitné ustanovenia 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších právnych predpisov medzi predávajúcim: 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 kupujúcim (ďalej len „Zmluva“).   
Informácie o zmluve Kód tlačiva: 818 
Služba: KZ Kód Účastníka:: 3107557700 Kód Adresáta: 3107557707 Číslo Zmluvy:       

Kúpna zmluva 
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1. Táto zmluva sa riadi platnými Obchodnými podmienkami Podniku na predaj a nájom KZ, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy, a 
obidve zmluvné strany sa ich zaväzujú dodržiavať. Ostatné vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zmeny v Zmluve je možné vykonať len so súhlasom obidvoch 
zmluvných strán. 

2. Kupujúci súhlasí, aby údaje o jeho osobe boli spracúvané v zmysle predpisov o ochrane osobných údajov v informačných systémoch 
Podniku. 

3. Tovar bude kupujúcemu doručený kuriérskou službou na adresu uvedenú v tejto zmluve. Kupujúci uhradí kúpnu cenu pri prevzatí tovaru 
od kuriéra (dobierka), pričom pri preberaní je povinný preukázať svoju totožnosť. V prípadoch dohodnutých touto zmluvou bude kúpna 
cena vyúčtovaná vo faktúre za telekomunikačné služby. 

4. Predávajúci neposkytuje dodatočnú výmenu zakúpeného tovaru, s výnimkou uplatnenia nároku za vady podľa § 436 a nasl. Obch. zák. a 
§ 622 a nasl. Obč. zák. 

5. Na KZ sa vzťahuje 24-mesačná záručná lehota tak, ako je uvedené v záručnom liste.  
 

1)S cieľom zabezpečiť riadne a bezpečné fungovanie Účastníkovi poskytovaných Služieb udeľuje Kupujúci Podniku súhlas, aby Podnik vykonával 
v potrebnom rozsahu vzdialenú správu vyššie špecifikovaného koncového zariadenia (KZ). Vzdialená správa je, že v prípade potreby je Podnik 
oprávnený (i) upravovať alebo meniť nastavenia KZ tak, aby bola zabezpečená funkčnosť a bezpečnosť Služieb poskytovaných prostredníctvom 
KZ Účastníkovi, alebo (ii) vykonávať aktualizáciu firmvéru KZ. Podnik je na základe predchádzajúcej výslovnej žiadosti Kupujúceho oprávnený 
prostredníctvom vzdialenej správy KZ vykonávať aj ďalšie zmeny v nastavení KZ, najmä zmeny smerujúce k odstráneniu porúch KZ, zvýšeniu 
kvality a bezpečnosti Služieb poskytovaných Účastníkovi alebo KZ. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že počas poskytovania Služieb 
Účastníkovi prostredníctvom KZ (i) nebude bez predchádzajúcej výzvy alebo predchádzajúceho výslovného súhlasu Podniku meniť také 
nastavenia KZ, ktoré môžu mať dopad na funkčnosť a bezpečnosť Služieb poskytovaných Účastníkovi prostredníctvom KZ, a (ii) nastavenia 
tohto KZ, ktorých zmena môže mať dopad na funkčnosť a bezpečnosť Služieb poskytovaných Účastníkovi Podnikom, môžu byť Účastníkovi 
alebo Kupujúcemu nedostupné. 

 

▪ Prílohy  
 Osvedčená plná moc     
 Osvedčená kópia iného oprávnenia 

na podnikanie 
 Špecifikácia smerovača 

 Osvedčená kópia výpisu z obchodného 
registra    

 Doklad o obojstrannej hluchote (preukaz 
ZŤP) 

 Osvedčená kópia výpisu zo 
živnostenského registra 

 Žiadosť o inštaláciu KZ 
 iné                                                                                                                 

 

Miesto:  Prievidza Miesto: Prievidza Kód predajcu: M22347 
Dátum:  28.4.2021 Dátum akceptácie návrhu 28.4.2021 Dátum prevzatia návrhu:  28.4.2021 

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

Meno pracovníka: 
Ing. Anna 
Šimková 

Meno predajcu:  
Ing. Anna 
Šimková 

podpis a pečiatka Podniku/zástupcu Podniku 

Tel. číslo:  914703613 

 

 

podpis a pečiatka predajcu/zástupcu Podniku 

 


