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PLNOMOCENSTVO PRE KONTAKTNÚ OSOBU - VZOR 
 
 
VZOR A - plnomocenstvo udelené právnickej osobe 
 
PLNOMOCENSTVO 

 
Obchodné meno, sídlo / adresa:  
Zastúpený:  
Zapísaný:  v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde.........., oddiel ........., vložka číslo ...............  
IČO:  

(ďalej len „Splnomocniteľ“), 
 
týmto v zmysle ust. § 31 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle ust. § 13 a 15 zákona č. 513/1991 zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 
 
s p l n o m o c ň u j e  
 

Obchodné meno, sídlo / adresa:  
Zastúpený:  
Zapísaný:  v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde.........., oddiel ........., vložka číslo ...............  
IČO:  

(ďalej len „Splnomocnenec“),  
 
aby zastupoval Splnomocniteľa a aby v jeho mene vykonával  všetky právne úkony týkajúce sa Rámcovej zmluve uzavretej medzi Splnomocniteľom 
a spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. dňa ……………… (ďalej len „Zmluva“), najmä nie výlučne však, aby uzatváral v mene a na účet 
Splnomocniteľa: 
a) akékoľvek dohody o zmenách a doplneniach Zmluvy uzatvárané formou dodatkov k Zmluve, ktorých predmetom bude najmä, nie výlučne 

však, zmena obchodných a iných podmienok a/alebo Zmluvy, 
b) dohody o predĺžení doby platnosti Zmluvy alebo o ukončení platnosti Zmluvy, 
c) zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ktorých predmetom je poskytovanie elektronických komunikačných služieb spoločnosti Slovak 

Telekom, a.s. Splnomocniteľovi a akékoľvek dodatky k týmto zmluvám o poskytovaní verejných služieb a ich zmeny,  
d) ďalej, aby v mene Splnomocniteľa vykonával všetky súvisiace právne a iné úkony súvisiace s výkonom práv a plnením povinností 

Splnomocniteľa vyplývajúcim Splnomocniteľovi zo Zmluvy. 
 
Toto plnomocenstvo je udelené na dobu neurčitú s tým, že v prípade zániku Zmluvy platnosť tohto splnomocnenia zaniká v plnom rozsahu zánikom 
Zmluvy. 
 
V mene Splnomocniteľa 
 
V …………………………………………dňa ………………………………………… 
 

 Názov spoločnosti 
Titul, meno a priezvisko 
Funkcia 

 Názov spoločnosti 
Titul, meno a priezvisko 
Funkcia 

  

Svojím podpisom, ako Splnomocnenec potvrdzujem, že udelené plnomocenstvo prijímam v plnom rozsahu a zaväzujem sa, že neprekročím 
právomoc, ktorá mi z neho vyplýva. 
 
V mene Splnomocnenca 
 
V …………………………………………dňa ………………………………………… 
 

 Názov spoločnosti 
Titul, meno a priezvisko 
Funkcia 

 Názov spoločnosti 
Titul, meno a priezvisko 
Funkcia 
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PLNOMOCENSTVO 
 

Obchodné meno, sídlo / adresa:  
Zastúpený:  
Zapísaný:  v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde.........., oddiel ........., vložka číslo ...............  
IČO:  

(ďalej len „Splnomocniteľ“), 
 
týmto v zmysle ust. § 31 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle ust. § 13 a 15 zákona č. 513/1991 zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 
 
s p l n o m o c ň u j e  
 

Meno a priezvisko:  
Adresa trvalého bydliska:  
Rod. č. (príp. dátum narodenia)   

(ďalej len „Splnomocnenec“),  
 
aby zastupoval Splnomocniteľa a aby v jeho mene vykonával  všetky právne úkony týkajúce sa Rámcovej zmluve uzavretej medzi Splnomocniteľom 
a spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. dňa ……………… (ďalej len „Zmluva“), najmä nie výlučne však, aby uzatváral v mene a na účet 
Splnomocniteľa: 
a) akékoľvek dohody o zmenách a doplneniach Zmluvy uzatvárané formou dodatkov k Zmluve, ktorých predmetom bude najmä, nie výlučne 

však, zmena obchodných a iných podmienok a/alebo Zmluvy, 
b) dohody o predĺžení doby platnosti Zmluvy alebo o ukončení platnosti Zmluvy, 
c) zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ktorých predmetom je poskytovanie elektronických komunikačných služieb spoločnosti Slovak 

Telekom, a.s. Splnomocniteľovi a akékoľvek dodatky k týmto zmluvám o poskytovaní verejných služieb a ich zmeny,  
d) ďalej, aby v mene Splnomocniteľa vykonával všetky súvisiace právne a iné úkony súvisiace s výkonom práv a plnením povinností 

Splnomocniteľa vyplývajúcim Splnomocniteľovi zo Zmluvy. 
 
Toto plnomocenstvo je udelené na dobu neurčitú s tým, že v prípade zániku Zmluvy platnosť tohto splnomocnenia zaniká v plnom rozsahu zánikom 
Zmluvy. 
 
V mene Splnomocniteľa 
 
V …………………………………………dňa ………………………………………… 
 

 Názov spoločnosti 
Titul, meno a priezvisko 
Funkcia 

 Názov spoločnosti 
Titul, meno a priezvisko 
Funkcia 

  

Svojím podpisom, ako Splnomocnenec potvrdzujem, že udelené plnomocenstvo prijímam v plnom rozsahu a zaväzujem sa, že neprekročím 
právomoc, ktorá mi z neho vyplýva. 
 
V mene Splnomocnenca 
 
V …………………………………………dňa ………………………………………… 
 

  Titul, meno a priezvisko 
 


