DSL

Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb
uzavretá podľa § 44 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
(ďalej len „Zmluva”) medzi zmluvnými stranami:
Číslo zmluvy:

DSL120813111403 -3
D

Dodatok číslo:
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Týmto Dodatkom sa Zmluva pod číslom uvedeným vyššie mení nasledovne:

Poskytovateľ:
Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, IČO: 35 954 612, DIČ: 2022059094, IČ DPH:
SK 2022059094, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č.
3692/B
zmluvný predajca: Ing. Ján Nemčík
tel. kontakt na predajcu: 0903655553

číslo predajcu: 997
e-mail na predajcu: jan.nemcik@wmx.sk

Účastník:
Fyzická osoba
Titul, meno, priezvisko:
Rodné číslo:

OP:
Telefónne číslo:

Štátna príslušnosť:
E - mail:

Fyzická osoba podnikateľ
Obchodné meno:
IČO:

DIČ:

Telefónne číslo:

IČ DPH:
E - mail:

Technický kontakt:

Telefónne číslo:

Právnická osoba
Obchodné meno: Knižnica pre mladež mesta Kosic
IČO: 00189006

DIČ: 2020785910

IČ DPH: SK2020785910

Štatutárny orgán / oprávnená osoba: Hurná Iveta Mgr. et Mgr.
Telefónne číslo: 0903644326, 0553060916

E - mail: ekonom@kosicekmk.sk

Technický kontakt:

Telefónne číslo:
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Adresy:

Sídelná adresa

Fakturačná adresa (ak je iná ako sídelná)

Ulica, číslo: Kukučinova 2

Ulica, číslo:

Obec: Košice

Obec:

PSČ: 043 59

PSČ:

Adresa dodania služby
Ulica: Humenska
Bytový dom

Rodinný
dom

Obchodný
priestor

Obec: Košice

Súpisné číslo: 9

Orientačné číslo: 1

Poschodie:

Číslo bytu:

PSČ: 04001

Fakturácia:
elektronická zasielaná na e – mail: ekonom@kosicekmk.sk
papierová (spoplatňovaná)
papierová + poštová poukážka (spoplatňovaná)
1. Úvodné ustanovenia
1.1 Poskytovateľ sa zaväzuje zriadiť alebo vykonať zmenu a následne poskytovať účastníkovi služby
uvedené v Špecifikácii služieb tejto Zmluvy (ďalej len „Služba“ alebo „Služby“), počas trvania
Zmluvy.
1.2 Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, riadi sa poskytovanie služieb Všeobecnými podmienkami
príslušnej Služby a Cenníkmi, vydanými pre tieto služby. Ak je rozpor medzi ustanoveniami tejto
Zmluvy a Všeobecnými podmienkami alebo Cenníkmi, prednosť majú ustanovenia Zmluvy.
1.3 Poskytovateľ sa zaväzuje účastníkovi zriadiť Službu alebo vykonať zmeny pripojenia do 30
pracovných dní odo dňa podpisu Zmluvy oboma zmluvnými stranami.
1.4 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, termínom zriadenia Služieb bude koniec doby pôvodnej
viazanosti, ak podpísaná Zmluva bude doručená poskytovateľovi najneskôr päť pracovných dní
pred ukončením pôvodnej doby viazanosti. Ak účastník nedoručí Zmluvu poskytovateľovi v lehote
podľa predchádzajúcej vety, ako aj v prípade, že doba viazanosti už skončila, poskytovateľ sa
zaväzuje zriadiť Služby najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa doručenia podpísanej Zmluvy
poskytovateľovi.
1.5 Účastník berie na vedomie a súhlasí, že poskytovateľ môže v prípade neposkytnutia súčinnosti
poskytovateľovi zo strany tretích osôb, ktorá je nevyhnutná pre zriadenie Služby alebo vykonanie
zmeny pripojenia, oznámením zaslaným účastníkovi predĺžiť dobu zriadenia Služby alebo
vykonania zmeny pripojenia o nevyhnutne dlhý čas a to aj opakovane.
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2. Trvanie zmluvy
2.1 Zmluva sa uzatvára na dobu:
neurčitú
určitú : 24 mesiacov odo dňa zriadenia služieb
(ďalej len doba viazanosti).
2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa po uplynutí doby viazanosti
zmení na zmluvu uzavretú na dobu neurčitú za podmienok bližšie upravených vo Všeobecných
obchodných podmienkach, ak niektorá zo Zmluvných strán počas doby viazanosti neoznámi druhej
zmluvnej strane, že nemá záujem o zmenu trvania Zmluvy na dobu neurčitú.
nezmení na Zmluvu uzavretú na dobu neurčitú a uplynutím doby viazanosti zaniká.
2.3 Počas doby viazanosti nemôže účastník Zmluvu vypovedať a Slovanet môže Zmluvu písomne
vypovedať v prípadoch uvedených v Zmluve, vo Všeobecných podmienkach alebo v príslušných
všeobecne záväzných právnych predpisoch. Odstúpiť od Zmluvy môžu zmluvné strany v prípadoch
uvedených v Zmluve, vo Všeobecných podmienkach alebo v príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisoch.
2.4 Zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitú môžu zmluvné strany vypovedať alebo odstúpiť od nej v
prípadoch uvedených v Zmluve, vo Všeobecných podmienkach alebo v príslušných všeobecne
záväzných právnych predpisoch.
2.5 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, v prípade ukončenia poskytovania ktorejkoľvek
z jednotlivých Služieb, zaniká Zmluva ako celok.
3. Cena a platobné podmienky služieb
3.1 Cena a platobné podmienky Služieb a koncových zariadení sú uvedené v tejto Zmluve, v Cenníku,
Akciovom cenníku a vo Všeobecných podmienkach.
3.2 V prípade voľby elektronickej faktúry účastník berie na vedomie príslušné ustanovenia
Všeobecných podmienok upravujúce podmienky vystavovania a doručovania elektronickej faktúry.
3.3 Fakturačným obdobím je jeden kalendárny mesiac.
3.4 Účastník má povinnosť platiť riadne a včas cenu poskytovanej Služby. V opačnom prípade má
poskytovateľ právo obmedziť alebo prerušiť poskytovanie Služby. Za obnovenie poskytovania Služby
môže Slovanet požadovať zaplatenie poplatku podľa platných Cenníkov.
4. Ostatné náležitosti poskytovania služieb:
4.1 Účastník, ktorý sa rozhodne využívať Službu v rámci, ktorej je mu pridelené telefónne číslo má
právo na zverejnenie týchto údajov v telefónnom zozname: pridelené telefónne číslo, meno,
priezvisko, titul a adresu trvalého pobytu (u právnickej osoby obchodné meno a sídlo). Na požiadanie
účastníka sa v telefónnom zozname uvedú aj ďalšie údaje alebo sa zapísané údaje upravia alebo
zlikvidujú.
4.2 Účastník požaduje zverejniť v telefónnom zozname údaje podľa tabuľky:
Pre telefónne číslo

Telefónne číslo

Obchodné meno
(priezvisko, meno)
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5. Záverečné ustanovenia:
5.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uzavretia. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu je
možné meniť (uzatvoriť k nej dodatok) niektorým zo spôsobov dojednaným vo Všeobecných
podmienkach.
5.2 Zmluva je napísaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom.
5.3 Účastník vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy sa oboznámil so Všeobecnými podmienkami
a Cenníkmi a zaväzuje sa ich dodržiavať ako súčasť Zmluvy. Všeobecné podmienky a Cenník sú
zverejnené na stránke www.slovanet.sk a sú tiež k dispozícii v sídle poskytovateľa, jeho pobočkách a
u jeho zmluvných predajcov.
5.4 Ak účastník poruší povinnosť riadne a včas uhrádzať Mesačný poplatok a dostane sa do
omeškania s úhradou aspoň dvoch po sebe nasledujúcich Mesačných poplatkov, vznikne spoločnosti
Slovanet právo na zaplatenie zmluvnej pokuty. Výška zmluvnej pokuty bude vypočítaná ako násobok
počtu mesiacov dohodnutej doby viazanosti a sumy Mesačného poplatku bez DPH, znížený o súčet
Mesačných poplatkov bez DPH vyfakturovaných do ukončenia zmluvy inak ako dohodou zmluvných
strán.
5.5 Pre účely výpočtu zmluvnej pokuty sa Mesačným poplatkom rozumie cena Služby, ktorej
poskytovanie bolo počas dohodnutej doby viazanosti medzi poskytovateľom a účastníkom dojednané
v Zmluve a ktorej suma je uvedená v Akciovom cenníku v znení, ktoré tvorí prílohu Zmluvy.
Uplatnením práva Slovanetu v zmysle vyššie uvedeného bodu Zmluvy na zaplatenie zmluvnej pokuty
nie je dotknuté právo Slovanetu na náhradu škody a to aj vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu
5.6 V súvislosti s poskytovanou Službou poskytovateľ prenecháva na dobu trvania tejto Zmluvy (doba
trvania nájmu) účastníkovi do dočasného užívania vo forme nájmu koncové zariadenia, ktoré sú
špecifikované v osobitnom protokole o prenájme telekomunikačného zariadenia (ďalej len „Zariadenie“
alebo „Zariadenia“), ktorý sa po odovzdaní Zariadenia účastníkovi stáva súčasťou Zmluvy. Účastník je
oprávnený užívať Zariadenia výlučne na účely poskytovania Služby a je povinný platiť zaň nájomné, vo
výške podľa Špecifikácie služby tejto Zmluvy. Poskytovateľ je povinný odovzdať účastníkovi
Zariadenia v stave spôsobilom na dohodnutý účel užívania Zariadení. Účastník nie je oprávnený
prenechať koncové zariadenia na užívanie tretej osobe (prenajať koncové zariadenia), ani nijakým
spôsobom zasahovať do koncových zariadení, vykonávať zmeny koncových zariadení alebo umožniť
zásah do koncových zariadení alebo vykonávanie zmien Zariadení tretej osobe.
5.7 Účastník sa zaväzuje vrátiť poskytovateľovi Zariadenia poskytované formou nájmu najneskôr do
15 pracovných dní od ukončenia tejto Zmluvy. Ak sa pre vrátenie Zariadenia vyžaduje jeho demontáž,
účastník je povinný umožniť demontáž poverenej osobe ako aj poskytnúť potrebnú súčinnosť pri
demontáži Zariadení. V prípade, že účastník poruší povinnosť vrátiť Zariadenie v lehote uvedenej v
prvej vete tohto bodu Zmluvy, alebo vráti Zariadenie poškodené, alebo nekompletné, vzniká
poskytovateľovi nárok na zaplatenie jednorazovej zmluvnej pokuty vo výške 90 Eur (slovom
deväťdesiat eur) za jednotlivé Zariadenie, vo vzťahu ku ktorému účastník porušil svoju povinnosť, tak
ako je uvedené v tejto vete. Uplatnením práva Slovanetu na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je
dotknuté právo Slovanetu na náhradu škody a to aj vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
5.8 Účastník je povinný chrániť Zariadenia pred poškodením, zničením alebo stratou, v prípade
porušenia tejto povinnosti je povinný nahradiť poskytovateľovi vzniknutú škodu. Poškodenie, zničenie
alebo stratu Zariadení je účastník povinný bezodkladne, najneskôr v lehote 3 pracovných dní, oznámiť
poskytovateľovi.
5.9 Ak sa počas poskytovania Služby bez zavinenia účastníka vyskytne na Zariadeniach vada, ktorá
znemožňuje využívanie Služby, je účastník povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť
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poskytovateľovi; poskytovateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 10 pracovných
dní od oznámenia vady účastníkom, zabezpečiť výmenu vadného koncového zariadenia za bezvadné.
5.10. Na podmienky nájmu Zariadenia sa vzťahujú aj príslušné Všeobecné obchodné podmienky
poskytovateľa upravujúce ich nájom, ktoré sú súčasťou tejto Zmluvy.
5.11 Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, vyhlasujú, že vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, a na znak
súhlasu ju podpísali.
Špecifikácia služieb:
Zriadenie služby
Nové zriadenie služby bez TP/ISDN

Nové zriadenie služby na TP/ISDN

Migrácia služby VRI bez TP/ISDN

Migrácia služby VRI na TP/ISDN

*Číslo TP / ISDN:

*Referenčné číslo adresáta TP / ISDN:

* povinný údaj pre zriadenia na TP / ISDN poskytovanej spoločnosťou Telekom
Ceny služby:
Jednorazové poplatky
Názov

Cena bez DPH

Cena s DPH

Zariadenie:
Zariadenie:
Zariadenie:

Aktivácia služby

0

0

Spolu

0

0

Pravidelné poplatky
Názov

Cena bez DPH

Cena s DPH

DSL10

14,17

17,00

Spolu od 1. mesiaca

14,17

17,00

Spôsob zriadenia služby
bezplatná samoinštalácia

platený výjazd technika
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Bonusy
Názov

Bonus bez DPH

Bonus s DPH

Jednorazový bonus za vernosť*
14,17
17,00
*podmienky uplatnenia Jednorazovej odmeny za vernosť sú popísané v Akciovom Cenníku
Prílohy:
Akciový cenník platný od 1.2016

Univerzálna žiadosť

Vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti

Všeobecné obchodné podmienky

Iné

Bližšia špecifikácia:

Podpisy: Číslo zmluvy: DSL120813111403-3

Dodatok číslo 3

Miesto: Košice

Miesto: Košice

Dátum: 20.6.2016

Dátum: 20.6.2016

Poskytovateľ/ Zmluvný predajca

Účastník
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