
X Ev. číslo zmluvy: ZM_05799/15 

SWAN ) ) Zmluva o poskytovaní verejných služieb 

uzatvorená podľa § 44 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 Účastník 

1.2 

meno a priezvisko/obchodné meno: 
trvalé bydlisko/sídlo: 
číslo OP/IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
bankové spojenie: 
číslo účtu: 
zápis vOR/ŽR: 
zastúpený: 

Podnik 

Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok 
Fándlyho 1323/11, 90201 Pezinok 
36062201 
2021603815 

fc/ma.' ibaS)jĹiL/ a i 

.. IM.-... Rv.O/ÍQ,. .. "tf&í. . CO 

(ďalej len ako „Účastník") 

obchodné meno: 
sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
bankové spojenie: 
číslo účtu: 
zapísaný: 

zastúpený: 

SWAN, a.s. 
Borská 6, 841 04 Bratislava 
35 680 202 
2020324317 
SK2020324317 
Tatra banka, a.s. 
2620726338/1100 
v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2958/B 
Ján Mrva, na základe plnomocenstva zo dňa 1.1.2009 

(ďalej len ako „Podnik") 

1.3 Účastník a Podnik týmto v zmysle § 44 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení 
(ďalej len „Zákon") uzatvárajú túto Zmluvu o poskytovaní verejných služieb (ďalej len „Zmluva"). 

PREAMBULA ZMLUVY 

Podpisom tejto Zmluvy Účastník potvrdzuje, že ešte pred získaním osobných údajov za účelom uzatvorenia tejto Zmluvy sa 
Účastník v zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako 
„Zákon o ochrane osobných údajov") oboznámil s nasledovnými informáciami: 

- osobné údaje bude spracúvať Podnik, teda spoločnosť SWAN, a.s., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, 
IČO: 35 680 202, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I: oddiel: Sa, vložka č.: 2958/B, ako 
prevádzkovateľ v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov 

- účelom spracovania osobných údajov Účastníka je uzatvorenie Zmluvy, plnenie všetkých záväzkov z nej 
vyplývajúcich, a to najmä záväzku poskytovať elektronické komunikačné služby v zmysle Zákona, fakturácia a pod., 

- Podnik bude spracúvať a chrániť osobné údaje v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov po dobu, ktorú 
ustanovuje Zákon (ďalej len ako „Nevyhnutná doba"). Po uplynutí Nevyhnutnej doby Podnik osobné údaje Účastníka 
zlikviduje, 

- rozsah spracúvaných osobných údajov Účastníka: meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, číslo občianskeho 
preukazu, štátna príslušnosť, 

- oprávnená osoba Podniku sa preukázala preukazom zamestnanca Podniku, 
- Účastník bol oprávnenou osobou Podniku poučený o právach dotknutej osoby v zmysle § 28 a nasl. Zákona o 

ochrane osobných údajov. 

2. PREDMET ZMLUVY 

2.1 Na základe Zmluvy sa Podnik zaväzuje poskytovať účastníkovi verejnú elektronickú komunikačnú službu (ďalej len 
„Služba") za cenu, spôsobom a za podmienok ďalej uvedených v Zmluve a vo Všeobecných podmienkach na 



4.8 Za účelom využívania výhod z akcií na podporu predaja sa Účastník zaväzuje dodržať nasledovné podmienky: 
4.8.1 dodržať dobu Viazanosti, t.j. zdržať sa počas doby Viazanosti úkonov podľa bodu 4.3. Zmluvy 

5. CENA A ZÚČTOVACIE OBDODBIE 

5.1 Cena za Službu je uvedená v Objednávke. V prípade, že Účastník využije akciovú cenu v zmysle bodu 4.3. Zmluvy, 
počas celej doby Viazanosti bude Účastník uhrádzať akciovú cenu. Po ukončení doby Viazanosti sa Účastník, ak 
opätovne nevyužije akciové ceny, zaväzuje uhrádzať za poskytovanú Službu štandardnú cenníkovú cenu stanovenú 
pre danú Službu v cenníku platnom v čase uzavretia Zmluvy alebo v Objednávke. Účastník vyhlasuje, že bol 
Podnikom oboznámený s cenou Služby podľa tohto bodu 5.1. Zmluvy. 

5.2 Účastník zároveň vyhlasuje, že bol Podnikom oboznámený s tým, že ceny jednotlivých služieb sú zároveň uvedené v 
Cenníku, ktorý je zverejnený na webovej stránke Podniku. Informácie o cenách sa má Účastník možnosť dozvedieť aj 
na predajných miestach Podniku. 

5.3 Zúčtovacie obdobie Účastníka je uvedené v Objednávke. Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia zúčtovacieho 
obdobia je prvý deň tohto zúčtovacieho obdobia. 

5.4 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, Účastník, fyzická osoba, ktorý nie je zdaniteľnou osobou podľa § 3 zákona č. 
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (nepodnikateľ), sa zaväzuje uhrádzať cenu 
Služby podľa rozpisu platieb vystaveného Podnikom na základe Zmluvy a Objednávky, ktorý obsahuje všetky 
identifikačné údaje platby potrebné k riadnej úhrade Ceny Služieb. Cena Služby je v takom prípade splatná vždy do 
14 dní v mesiaci, za ktorý sa platí. Ak sa však cena Služby účtuje podľa odpočtu poskytnutých Služieb, Podnik cenu 
Služby Účastníkovi vyúčtuje prostredníctvom faktúry, ktorá obsahuje všetky identifikačné údaje platby potrebné k 
riadnej úhrade Ceny Služieb. 

5.5 Účastníkovi, ktorý je zdaniteľnou osobou alebo právnickou osobou, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, Podnik cenu 
Služby vyúčtuje prostredníctvom faktúry, ktorá je daňovým dokladom, a ktorá obsahuje všetky identifikačné údaje 
platby potrebné k riadnej úhrade Ceny Služieb. Splatnosť faktúry je v lehote 14 dní od jej vystavenia. Fakturačné 
obdobie je zhodné so zúčtovacím obdobím. 

5.6 Podnik si vyhradzuje právo na zmenu cien z dôvodov priamo alebo nepriamo vyvolaných zmenou všeobecne 
záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutím príslušného orgánu verejnej správy alebo orgánu Európskej únie; 
takouto zmenou všeobecne záväzného predpisu môže byť napríklad zmena zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických 
komunikáciách v znení neskorších predpisov, zmena predpisov týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa, zmena predpisov 
týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, zmena zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov alebo iného daňového právneho predpisu, ako aj zmena alebo nahradenie iného všeobecne 
záväzného právneho predpisu. 

5.7 Na základe voľby Účastníka bude faktúra vystavovaná v papierovej / elektronickej* forme. Ak sa Účastník rozhodne 
pre elektronickú formu faktúry, táto bude zasielaná na e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke. V prípade papierovej 
formy bude faktúra zasielaná na adresu uvedenú v bode 1.1. Zmluvy, ak Účastník písomne neoznámi inú adresu na 
doručovanie faktúr. 

6. SANKCIE A POPLATKY SPLATNÉ PRI UKONČENÍ ZMLUVY 

6.1 Ak v lehote splatnosti nedôjde k úhrade dlžnej sumy Účastníkom, má Podnik po jej uplynutí voči Účastníkovi nárok na 
úrok z omeškania vo výške 0,05% z celkovej dlžnej sumy denne. V prípade, ak by výška úroku z omeškania 
stanovená podľa platnej právnej úpravy bola vyššia, ako je dohodnutá podľa prvej vety, má Podnik nárok na úrok z 
omeškania v zákonnej výške. 

6.2 V prípade, ak Účastník bez zavinenia Podniku nedodrží dobu viazanosti Služieb uvedenú v Zmluve a/alebo v 
Objednávke alebo v prípade, ak Podnik odstúpi od Zmluvy z dôvodov uvedených v bode 12.5. Všeobecných 
podmienok, má Podnik nárok na doplatenie zľavy z ceny, ktorá bola Účastníkovi poskytnutá v súvislosti s využitím 
akcie na podporu predaja, a to 
6.2.1 zľavy z mesačného poplatku za každý mesiac využívania Služieb počas doby viazanosti Služieb. Zľava z 

mesačného poplatku v príslušnom mesiaci predstavuje sumu vo výške určenej ako rozdiel medzi akciovou 
(zľavnenou) výškou mesačného poplatku za Služby uvedenou v Objednávke a štandardnou (cenníkovou) 
výškou mesačného poplatku za Služby, ktorá je uvedená v Objednávke a/alebo v Cenníku platnom v čase 
uzavretia Zmluvy. Ak majú Služby poskytované na základe jednej Zmluvy rôzne viazanosti, doplatok zľavy z 
mesačného poplatku za Služby sa určí postupom podľa tohto bodu 6.2.1 Zmluvy pre každú Službu osobitne. 

6.2.2 zľavy z aktivačného poplatku, ktorý sa uhrádza za poskytnuté plnenie spočívajúce v Aktivácii Služby tak, ako 
je definované v bode 1.24. Všeobecných podmienok. Zľava z aktivačného poplatku predstavuje sumu vo 
výške určenej ako rozdiel medzi akciovým (zľavneným) aktivačným poplatkom uvedeným v Objednávke a 
štandardným (cenníkovým) aktivačným poplatkom, ktorý je uvedený v Objednávke a/alebo v Cenníku platnom 
v čase uzavretia Zmluvy. 

6.3 V prípade, ak Účastník poruší povinnosť podľa bodu 4.1. písmeno o) Všeobecných podmienok a v lehote tam 
uvedenej nevráti Podniku jeho Zariadenia nepoškodené s kompletným príslušenstvom, Podnik je po márnom uplynutí 



a internetu do bytu. 
7.13 Účastník podpisom Zmluvy dáva svoj výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu titul, meno, 

priezvisko, adresa, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo Účastníka za nasledovným účelom: 
7.13.1 zasielanie marketingových ponúk v rámci priameho marketingu Podnikom poskytovaných produktov a služieb 

a to telefonicky, faxom, prostredníctvom SMS, elektronickej pošty, poštou alebo iným primeraným spôsobom, 
súhlasím* é n o / n i e 

Účastník je oprávnený súhlas podľa tohto bodu kedykoľvek odvolať, avšak nie spätne. 
7.14 Zmluvné strany sa zaväzujú postupovať na základe dôvery a spolupráce a vyvarujú sa postupov, ktoré by mohli 

poškodiť záujem jednej alebo druhej strany. 

V Bratislave dňa 25.8.2015 V J.....C. dňa /f-i ÁQ/f 

Za Pôdni 
SWAN, a.s, 

, B o i s k á 6 
1841 04 Bra t is lava 

Za Účastníka: 

X ? andiyho 11 
p 01 P E Z I N Q 

Ján Mrva, na zaKiaae plnomocenstva zu uňa 1.1.2009 Základňa SKoia, Fancnyno n r s u i ! 01 Pezinok 

* nehodiace sa prečiarknite 

** v prípade, že táto Zmluva nerušia nenahrádza žiadnu inú zmluvu, bod 7.6 Zmluvy nevypĺňajte! Bod 7.6 Zmluvy je 
platný iba v prípade, ak je v ňom uvedené číslo a dátum uzavretia zmluvy, ktorá sa touto Zmluvou ruší! 

FO-83-08 


