RÁMCOVÁ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
uzatvorená v zmysle § 269 oda. 2 zákona c. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona c.
351/2011 Z z. o elektronických komunkáciách v pMnom znení (detej len JMuva*) medzi:
PODNIKOM:
Obchodné meno, šidlo /
adresa:
Zastúpený:
Zapísaný:
ICO:
Bankové spojenie:

Sovak Tetekotn, u , Bajkateká 28, Bratislava, 817 62
Ing. Ján Adamec
Výkonný riadŕtef ICT a korporatsegmentu
v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava L oddiel Sa, vložka číslo 208l/B
35763469
1 DIČ:
" | 2020273893
I IČpreOPH: | SK2020273893
Číslo účtu v tvare IBAN:, SWtFT: I6AN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, SWIFT: TATRSKBX

(ďalej len .Podnk")
a
ÚČASTNÍKOM:
Obchodné meno, šidlo /
adresa:
Zastúpený:
Zapísaný:
ICO:
Bankové spojenie:

Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14,971 01 Prievidza
JUDr. Katarína Macrtácková. primatorka mesta
v Obchodnomregistrivedenom pri Okresnom súde
00318442
DIČ.
číslo úfitu
v tvare
IBAN:

oddiel

vložka ofalo
tC pre DPHi
SWIFT:

(tfalej len .ÚcastnflC)
(ďalej spoločne označovaní aj ako „zmluvné strany*)
Článok I.

PREDMET ZMLUVY
1.

Predmetom tejto Zmluvy je dohoda zmluvných strán o osobitných rámcových podmienkach
poskytovaných Podnikom Účastníkovi počas účinnosti tejto Zmluvy, a to najmä:
a. o osobitných rámcových podmienkach a spolupráci v súvislosti s poskytovaním elektronických
komunikačných služieb Podniku Účastníkovi prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej
komunikačnej siete Podniku (mobilná sieť Podniku), (tfalej len .Služby")
b. o osobitných rámcových podmienkach pri predaji koncových telekomunikačných zariadení
(mobilných telefónov) a ich príslušenstva určených na používanie v mobilnej sieti Podniku (ďalej len
.tovar) Účastníkovi,
c. o zabezpečení nadštandardnej starostlivosti pri poskytovaní Služieb Účastníkovi zo strany Podniku a
zabezpečení najvyššej kvality pri riešení požiadaviek Účastníka s tým súvisiacich,
(tfalej len „Rámcové podmienky")

2.

Touto Zmluvou sú vymedzené Rámcové podmienky, za ktorých Podnik poskytuje Účastníkovi Služby a
tovar. Ak v tejto Zmluve nie je dohodnuté inak, Podnik poskytuje Účastníkovi Služby za podmienok
dohodnutých na základe osobitne uzatváraných zmlúv o poskytovaní verejných služieb, resp. na
základe iných zmlúv, ktorých predmetom je poskytovanie Služieb Podniku Účastníkovi (ďalej len
„zmluvy o poskytovaní verejných služieb") a v zmysle Všeobecných podmienok pre poskytovanie
verejných služieb prostredníctvom mobilnej siete Podniku vydaných Podnikom (ďalej len .Všeobecné
podmienky"). Ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, Rámcové podmienky budú
poskytované a vzťahované v rovnakej miere na všetky Služby poskytované Podnikom Účastníkovi
počas účinnosti tejto Zmluvy na základe všetkých zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré boli
medzi zmluvnými stranami uzatvorené počas účinnosti tejto Zmluvy ako aj pred jej účinnosťou.

3.

Predmetom tejto Zmluvy je tiež dohoda zmluvných strán o podmienkach poskytovania balíka služieb
nazvaného Mobilná virtuálna privátna sieť (ďalej len „Služba VPS") zo strany Podniku Účastníkovi, t.j.
predmetom tejto Zmluvy v súvislosti so Službou VPS je:
a. záväzok Podniku aktivovať a poskytovať Účastníkovi Službu V P S vo vzťahu k SIM kartám Podniku
registrovaným na Účastníka a aktivovaným na základe osobitných zmlúv o poskytovaní verejných
ktorých špecifikácia je uvedená v .Objednávke Služby V P S " vyhotovenej podľa vzoru

uvedeného v Prílohe č. 7 tejto Zmluvy (ďalej len „SIM karty VPS"), a to za podmienok dohodnutých
touto Zmluvou a jej prílohami,
b. záväzok Účastníka poskytnúť Podniku všetku súčinnosť potrebnú pre poskytovanie Služby V P S a
využívať Službu VPS počas účinnosti tejto Zmluvy vsúlade s dohodnutými podmienkami,
c. záväzok Účastníka uhrádzať cenu, resp. poplatky za využívanie Služby VPS.
4. Touto Zmluvou sú vymedzené rámcové podmienky, za ktorých sa Podnik zaväzuje poskytovať
Účastníkovi Služby a koncové zariadenia špecifikované v tejto zmluve. Podnik sa zaväzuje poskytovať
Účastníkovi Služby a koncové zariadenia za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve ako aj na základe
Zmlúv o poskytovaní verejných služieb uzatváraných na základe tejto Zmluvy, prípadne iných zmlúv
(tfalej len „čiastkové zmluvy")ako aj v zmysle Všeobecných podmienok Podniku na poskytovanie
verejnej telefónnej služby (tfalej len „Všeobecné podmienky"), ktoré tvoria prílohu č.3 tejto Zmluvy.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že čiastkové zmluvy budú uzatvárané na dobu30 mesiacov, tým, že v prípade
ukončenia platnosti tejto Zmluvy sa zároveň za nižšie uvedených podmienok ukonči platnosť aj
čiastkových zmlúv. Začiatok zmluvného vzťahu 29.10.2014.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že podmienky dohodnuté touto Zmluvou budú poskytované a vzťahované v
rovnakej miere na všetky Služby a koncové zariadenia poskytované Podnikom Účastníkovi počas trvania
tejto Zmluvy.
1. Podnik sa zaväzuje bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy (najneskôr do 10 dni) zriadiť pre
Účastníka VPS a zaradiť do nej všetky SIM karty Účastníka, ktoré prevádzkoval vo svojej sieti už pred
podpisom tejto Zmluvy (ak nejaké prevádzkoval) ako aj preniesť a zaradiť do V P S SIM karty
inýchposkytovatefov elektronických komunikačných služieb, a to bez prerušenia funkčnosti existujúcich
poskytovaných telekomunikačných služieb (hlasových aj dátových). Poplatky za prenos telefónnych čísel
znáša Podnik na vlastné náklady.

Článok II A.
RÁMCOVÉ PODMIENKY
1.

Podnik sa zaväzuje, že odo dňa účinnosti tejto Zmluvy po celú dobu jej účinnosti bude poskytovať
Účastníkovi Služby za zvýhodnené ceny Služieb výslovne dohodnuté v aktuálnom znení Prílohy č. 1
tejto Zmluvy a ostatné Služby za ceny podľa Cenníka pre poskytovanie služieb Podniku, časť Cenník
pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete aktuálneho v čase poskytnutia Služieb (ďalej
len „aktuálny Cenník") a so zohľadnením príslušnej zľavy vo výške uvedenej v aktuálnom znení Prílohy
č. 1 tejto Zmluvy. Cenu Služieb a tovarov vyúčtuje Podnik Účastníkovi faktúrou so zúčtovacím obdobím
30 dní od doručenia do podateľne účastníka. Účastník sa zaväzuje uhrádzať faktúry vystavené
Podnikom riadne a včas. Za riadnu úhradu sa považuje úhrada obsahujúca správne uvedené všetky
hlavné identifikačné znaky, ktoré sú uvedené na faktúre, najmä variabilný symbol, fakturovanú čiastku a
čislo účtu. Bez uvedenia správneho variabilného symbolu nie je možné platbu priradiť, a teda záväzok
Účastníka nemožno považovať za splnený. V prípade, ak Podnik vystavuje Účastníkovi v jednom
zúčtovacom období viac faktúr, Účastník sa zaväzuje uhrádzať každú z nich samostatne, vždy s
príslušnými identifikačnými znakmi (najmä variabilný symbol, fakturovaná čiastka a číslo účtu). Za
včasnú úhradu sa považuje úhrada celej fakturovanej sumy pripísaná na účet Podniku najneskôr v deň
splatnosti faktúry. V prípade omeškania Účastníka s úhradou splatných faktúr, je Podnik oprávnený
požadovať od Účastníka úhradu úrokov z omeškania z dlžnej sumy za každý deň omeškania Účastníka
s riadnou úhradou splatnej faktúry.

2.

Účastník sa zaväzuje splnomocniť kontaktnú osobu, ktorá bude oprávnená v mene a na účet Účastníka
rokovať s Podnikom a vykonávať všetky potrebné právne úkony vo všetkých záležitostiach súvisiacich s
touto Zmluvou alebo s jednotlivými zmluvami o poskytovaní verejných služieb (a dodatkom k nim) alebo
s inými zmluvami, ktorých predmetom je poskytovanie Služieb Podniku Účastníkovi, nákup alebo iné
nakladanie s tovarom, ktoré zmluvné strany vzájomne uzavreli, resp. počas platností tejto Zmluvy
uzavrú. Účastník sa zároveň zaväzuje určiť a splnomocniť osobu, ktorá bude zodpovedná za riešenie
finančných záležitostí týkajúcich sa poskytovaných Služieb a zliav v zmysle tejto Zmluvy a oznámiť
Podniku mobilné telefónne čislo, na ktoré bude Podnik oprávnený zasielať notifikačné SMS správy
súvisiace s platbami za Služby. Kontaktná osoba a osoba zodpovedná za finančné záležitosti je

uvedená v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. V prípade zmeny osôb podľa presádzajúcej vety, je Účastník
povinný najneskôr do 3 dni o tejto zmene písomne informovať Podnik. Vzor plnomocenstva tvor! Prílohu
č. 4 tejto Zmluvy.
3. Účastník sa zaväzuje počas platností tejto Zmluvy aktivovať SI M karty a objednávať Služby a tovary
Podniku v súlade s postupom objednávania tovarov a Služieb Podniku dojednaným v Prílohe č. 3 tejto
Zmluvy alebo Inými spôsobmi výslovne sprístupnenými Účastníkovi Podnikom (napr. prostredníctvom
tnternetovej stránky, alebo prostredníctvom určenej telefónnej linky s overením prístupového kódu, ak
takýto prístupový kód bof Účastníkom Podnikom pridelený). Účastník je v prípade pridelenia
prístupového kódu povinný (i) zabezpečiť utajenie prístupového kódu, (ii) r»eposkytovať ho tretej osobe;
(in) požiadať písomne o zmenu prístupového kódu pri podozrení, že sa s ním oboznámila neoprávnená
osoba. Podnik nezodpovedá za škody spôsobené zneužitím prístupového kódu neoprávnenou osobou
4. Konkrétne dodávky Služieb a tovaru budú zmluvné strany realizovať na základe objednávok Účastníka,
za podmienok dohodnutých vtejtoZmluve a v Prílohe č. 3tejtoZmluvy. Podnik bude na vyžiadanie a
podľa potreby Účastníka poskytovať Účastníkovi informácie súvisiace s užívaním mobilných telefónov,
súčinnosť pri ich uvádzaní do prevádzky ako aj informácie súvisiace s využívaním Služieb Podniku.
5.

6.

7.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky Služby poskytované Účastníkovi bude Podnik poskytovať
Účastníkovi na základe príslušných zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré sa týmto dojednaním
menia na zmluvy o poskytovaní verejných služieb uzavreté na dobu určitú, a to:
a) na dobu dohodnutú medzi Podnikom a Účastníkom v príslušnej zmluve o poskytovaní verejných
služieb, resp. k dodatku nej, a
b) ak doba viazanosti nie je dohodnutá v príslušnej zmluve o poskytovaní verejných služieb a dodatku k
nej alebo ak doba viazanosti podľa príslušnej zmluvy o poskytovaní verejných služieb a dodatku k
nej má uplynúť pred dohodnutou dobou trvania tejto Zmluvy, tak na dobu trvania tejto Zmluvy
dohodnutú, prípadne predĺženú v súlade s ä. IV bod 1tejtoZmluvy
(ďalej ten .doba viazanosti").
Zmluvné strany sa dohodli, že vo všetkých zmluvách o poskytovaní verejných služieb a dodatkoch k
nim uzavretých medzi Podnikom a Účastníkom do dna uzavretia tejto Zmluvy alebo počas jej účinnosti
sa vo vzťahu ku každej jednotlivej SIM karte registrovanej na Účastníka predlžuje platnosť a účinnosť
dojednania týkajúceho sa povinnosti Účastníka zaplatiť Podniku zmluvnú pokutu (zmluvné pokuty), ako
aj práv a povinnosti zmluvnou pokutou zabezpečených, a to na dobu viazanosti dohodnutú touto
Zmluvou (podľa bodu 5 tohto článku). V prípade, ak po uptynutf doby viazanosti podľa bodu 5 tohto
článku Zmluvy, Účastník pokračuje vo využívaní Služieb, Služby v rámci dohodnutého programu
Služieb alebo programu Služieb zmeneného v súlade s dojednaniami uvedenými v príslušných
ctodatkoch k zmluvám o poskytovaní verejných služieb budú Účastníkovi poskytované na základe
zmluvy o poskytovaní verejných služieb na dobu neurčitú.
Trvanie doby viazanosti podľa bodu 5 tohto článku Zmluvy neobmedzuje právo Účastníka požiadať
Podnik o predaj akciového koncového zariadenia (mobilného telefónu) podľa výberu Účastníka
zodpovedajúcemu aktuálnej akciovej ponuke Podniku, ak počas trvania tejto Zmluvy dôjde k ukončeniu
doby viazanosti SIM karty na základe pôvodne dohodnutého znenia zmluvy o poskytovaní verejných
služieb, resp. dodatku k nej týkajúcej sa príslušnej SIM karty (t.j. znenia, ktoré platilo pred uzavretím
tejto Zmluvy a dohody zmluvných strán uvedenej v bode 5 tohto článku), pokiaľ nie je dojednané inak
v Prílohe č.1 k tejto Zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že Účastník je oprávnený požiadať Podnik o
zmenu programu Služieb aktivovaného na SIM kartách, je však povinný rešpektovať obmedzenia
uvedené v príslušnej zmluve o poskytovaní verejných služieb (a dodatku k nej) týkajúce sa najmä
nemožnosti aktivovať alebo zmeniť program Služieb vo vzťahu k danej SIM karte na program Služieb s
nižším počtom voľných minút alebo na program Služieb s nižším mesačným poplatkom alebo na
program Služieb s nižším počtom voľných SMS alebo na program Služieb s nižším počtom voľných dát.
Článok H B.
PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽBY VPS

1. .Služba VPS" (Mobilné virtuálna privátna sieť) je balík služieb umožňujúci poskytovanie homogénneho
technického, technologického prostredia a zvýhodnenej cenovej úrovne volaní v rámci vzájomnej
komunikácie medzi koncovými užívateľmi SIM kariet V P S registrovaných na Účastníka. Služba V P S
vytvára uzavretú skupinu koncových užívateľov Služieb Podniku poskytovaných prostredníctvom využitia

mobilnej siete Podniku a prostredníctvom SIM kariet V P S registrovaných na Účastníka. Podrobný
technický popis a funkcionality Služby V P S ako aj rozsah jej poskytovania je uvedený v Prílohe č. 6 tejto
Zmluvy .Popis Služby VPS". Akékoľvek pravá a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k Službe V P S
výslovne neupravené v tejto Zmluve (najmä práva a povinnosti týkajúce sa poskytovania, využívania,
prerušenia a ukončenia poskytovania Služby VPS, ako aj zákazov a obmedzení zneužívania SIM kariet
VPS) sa v celom rozsahu riadia Všeobecnými podmienkami.
2.

Poplatky spojené s využívaním Služby V P S a s ňou súvisiacich Služieb bude Podnik účtovať
Účastníkovi vo faktúre so zúčtovacím obdobím za jeden mesiac so splatnosťou uvedenou na faktúre.
Cena za aktiváciu a poskytovanie Služby V P S ako aj ostatné platobné podmienky sa riadia Prílohou č. 2
tejto Zmluvy .Cenník produktov a služieb" (po zohľadnení prípadných zliav uvedených v Prílohe č. 1
.Obchodné podmienky") a aktuálnym Cenníkom.

3. Účastník sa zaväzuje, že bude platiť včas cenu Služieb poskytovaných prostredníctvom SIM kariet VPS
v súlade s touto Zmluvou (vrátane jej Prílohy č. 1 „Obchodné podmienky" a Prílohy č. 2 .Cenník
produktov a služieb"), príslušnými zmluvami o poskytovaní verejných služieb prostredníctvom
konkrétnych SIM kariet VPS, Všeobecnými podmienkami a aktuálnym Cenníkom tak, aby nedošlo z
týchto dôvodov k prerušeniu poskytovania služieb poskytovaných prostredníctvom SIM kariet VPS, resp.
k ukončeniu niektorej zo zmlúv o poskytovaní verejných služieb prostredníctvom konkrétnych SIM kariet
V P S zo strany Podniku. Zmenu Prílohy č. 2 .Cenník produktov a služieb ponuka" je Podnik oprávnený
uskutočniť spôsobom a za podmienok stanovených vo Všeobecných podmienkach.
4.

Účastník má právo požiadať písomne o zmenu tejto Zmluvy týkajúcu sa zaradenia SIM kariet VPS, ktorá
môže spočívať najmä v:
(a) rozšírení počtu SIM kariet VPS o iné SIM karty Podniku registrované na Účastníka;
(b) znížení počtu SIM kariet VPS, a teda v ukončení poskytovania (deaktivácii) Služby VPS vo vzťahu
ku konkrétnej SIM karte/kartám VPS;
(c) výmene niektorej zo SIM kariet V P S za inú SIM kartu Podniku registrovanú na Účastníka;
(d) zmene skrátených volieb Služby V P S alebo v zmene profilurfunkcbnafity alebo v zmene nastavení
Služby VPS.
5. O zmenu podľa bodu 4 plsm. a) tohto článku Zmluvy je Účastník oprávnený požiadať Podnik žiadosťou
zaslanou Podniku. V žiadosti Účastník uvedie nasledovné údaje týkajúce sa každej SIM karty, ktorá má
byť zaradená medzi SIM karty V P S (ďalej len „Ďalšia SIM karta"): (i) telefónne číslo aktivované na
Ďalšej SIM karte (ďalej len .nové V P S mobilné telefónne čisto"), (ii) skrátenú voľbu pre nové V P S
mobilné telefónne čisto a (iii) požadovaný profil pre nové VPS mobilné telefónne číslo. Zmluvné strany
sa dohodli, že akceptácia takejto žiadosti Účastníka Podnikom sa považuje za zmenu predmetu tejto
Zmluvy ohľadom rozsahu poskytovania Služby V P S dohodnutého medzi zmluvnými stranami touto
Zmluvou. Momentom akceptácie takejto Žiadosti Účastníka Podnikom sa Ďalšie SIM karty budú
posudzovať ako SIM karty VPS. Akceptáciu takejto žiadosti vykoná Podnik e-maitom, faxom, písomne
alebo iným vhodným spôsobom adresovaným Účastníkovi.
6. O zmenu podľa bodu 4 písmen b) až d) tohto článku Zmluvy je Účastník oprávnený požiadať Podnik
prostredníctvom formulára určeného Podnikom, ktorého vzor tvorí Prílohu č. 7 tejto Zmluvy .Objednávka
služby V P S " a následne musí byť doručený Podniku. Navrhovaná zmena tejto Zmluvy nadobudne
účinnosť jej akceptáciou zo strany Podniku formou odsúhlasenia Objednávky, ak nie je dohodnuté inak.
7. Účastník má právo požiadať Podnik o vykonanie každej zo zmien tejto Zmluvy špecifikovaných v bode 4
tohto Článku Zmluvy maximálne jeden krát za kalendárny mesiac. Zmluvné strany sa dohodli, že v
prípade akceptácie návrhu na zmenu tejto Zmluvy požadovanej Účastníkom, bude každá ďalšia žiadosť
Účastníka o zmenu tejto Zmluvy podľa bodu 4 tohto článku doručená Podniku v priebehu toho istého
kalendárneho mesiaca považovaná za bezpredmetnú a nebude sa na ňu prihliadať, ak sa zmluvné
strany nedohodnú inak.
8. Účastník sa zaväzuje, že SIM karty VPS nebude využívať na poskytovanie, resp. na sprostredkovanie
poskytovania elektronických komunikačných služieb Podniku tretím osobám. Účastník sa zaväzuje v
prípade porušenia tejto povinnosti nahradiť Podniku škodu v celom rozsahu, ktorá mu vznikla porušením
tejto povinnosti. Ďalej sa Účastník zaväzuje, že SIM karty V P S bude využívať výlučne v mobilnom
telefóne/v mobilných telefónoch, ktorý/ktoré nebude/nebudú inštalovaný/inštalované v zariadení
pripojenom na inú verejnú elektronickú komunikačnú sieť. ako je mobilná sieť Podniku. Účastník sa
zaväzuje, že SIM karty V P S nebudú inštalované v zariadení umožňujúcom prepojenie mobilnej siete

Podniku s inou elektronickou komunikačnou sieťou (napr. GSM brána) za účelom prepojenia týchto sieti
alebo za účelom ukončovania telekomunikačnej prevádzky smerovanej z inej elektronickej komunikačnej
siete v mobilnej sieti Podniku, bez predchádzajúcej písomnej dohody s Podnikom.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia zmluvných povinnosti zo strany Účastníka
vyplývajúcich mu zo zmlúv o poskytovaní verejných služieb vrátane dodatkov k nim k niektorej zo SIM
kariet VPS, resp. z tejto Zmluvy a taktiež v prípade zneužívania Služieb prostredníctvom SIM kariet VPS,
je Podnik oprávnený prerušiť poskytovanie Služieb (vrátane Služby VPS) prostredníctvom SIM kariet
VPS, a to vo vzťahu k všetkým týmto SIM kartám. Účastník berie na vedomie a súhlasí, že v prípade
porušenia zmluvných povinnosti zo strany účastník a následného prerušenia poskytovania služieb
prostredníctvom čo i len niektorej SIM karty VPS zo strany Podniku, je Účastnik povinný nahradiť
Podniku v plnom rozsahu škodu, ktorá mu vznikla porušením povinnosti Účastníka.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že po aktivovaní Služby VPS Účastníkovi podľa tejto Zmluvy poskytne
Podnik v prípade potreby a na základe žiadosti Účastníka vybraným zamestnancom Účastníka školenie
zamerané na úkony spojené s administráciou a nastavovaním užívateľských profilov Služby VPS
prostredníctvom siete Internet. Podnik nezodpovedá za akékoľvek neposkytnutie Služby VPS,
poskytnutie Služby VPS s vadami alebo za akékoľvek iné vady v pripade vykonania úkonov spojených s
administráciou Služby VPS prostredníctvom Intemetu zo strany zamestnancov Účastníka, ak tieto úkony
nebudú v súlade s Prílohou č. 8 tejto Zmluvy .Manuál pre administráciu služieb VPS prostredníctvom
Intemetu", alebo v súlade s pokynmi a návodmi Podniku. Všetky náklady spojené s obnovením riadnej a
bezchybnej prevádzky Služby VPS v takomto prípade znáša v plnom rozsahu Účastník.
Článok III.
OSOBITNÉ ZÁVÄZKY A ZODPOVEDNOSŤ
1. Účastník sa zaväzuje, že odo dňa účinnosti tejto Zmluvy po celú dobu jej účinnosti bude využívať
Služby Podniku v takom rozsahu a objeme, že:
(a) čiastka tržieb Podniku zodpovedajúca celkovému súhrnu fakturácie za Služby Podniku poskytnuté
Účastníkovi počas kalendárneho mesiaca, do ktorej však nebudú započítané sumy fakturované
Podnikom za prevádzku uskutočnenú prostredníctvom SIM kariet s aktivovaným programom
Služieb a SIM kariet používaných na telemetriu, ako ani sumy zmluvných pokút fakturovaných
Podnikom Účastníkovi za porušenie zmluvných povinností, ak nie je výslovne dohodnuté inak
(ďalej len „Celková mesačná fakturácia"), bude bez príslušnej sumy DPH predstavovať
v každom kalendárnom mesiaci počas trvania tejto Zmluvy v úhrne najmenej sumu 1 000,- €
(slovom jedentisíc eur) (ďalej len „Minimálna celková mesačná fakturácia");
a súčasne
(b) suma fakturovaná Podnikom za Služby Podniku poskytnuté Účastníkovi prostredníctvom každej
jednotlivej SIM karty, vo vzťahu ku ktorej Účastník využil pred účinnosťou tejto Zmluvy alebo
počas jej účinnosti ponuku Podniku na kúpu zľavneného koncového zariadenia (ďalej len
„Akciové KZ"), bude bez príslušnej sumy DPH predstavovať minimálne sumu minimálnej
individuálnej mesačnej výšky fakturácie dohodnutej v bode 1.4. .Zľavy z cien koncových zariadení"
Prílohy č. 1 tejto Zmluvy vo vzťahu k tomu programu služieb, ktorý bol aktivovaný na základe
príslušného dodatku k zmluve o poskytovaní verejných služieb uzavretého v súvislosti s kúpou
Akciového KZ alebo ak vo vzťahu k takémuto programu služieb nie je dohodnutá v prílohe č. 1
tejto Zmluvy suma minimálnej individuálnej mesačnej výšky fakturácie, tak minimálne sumu
zodpovedajúcu výške štandardného mesačného poplatku za daný Účastníkom aktivovaný
program služieb; záväzok podľa tohto písmena sa Účastník zaväzuje dodržiavať v každom
kalendárnom mesiaci počas celej doby viazanosti dohodnutej v príslušnom dodatku k zmluve
o poskytovaní verejných služieb.
2. V pripade, ak Účastník:
a) poruší v niektorom kalendárnom mesiaci počas trvania tejto Zmluvy záväzok splnenia Minimálnej
celkovej mesačnej fakturácie uvedený v či. III bod 1 písm. (a) tejto Zmluvy, vznikne Účastníkovi
povinnosť zaplatiť Podniku zmluvnú pokutu vo výške rozdielu medzi čiastkou Minimálnej celkovej
mesačnej fakturácie uvedenou v či. III bod 1 písm. (a) tejto Zmluvy askutočne fakturovanou
čiastkou Celkovej mesačnej fakturácie bez DPH za daný kalendárny mesiac, a to za každé
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5.

6.

7.

jednotlivé porušenie povinnosti, okrem prípadu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne
inak;
b) poruš! vo vzťahu k niektorej SIM karte v niektorom kalendárnom mesiaci počas dohodnutej doby
viazanosti záväzok uvedený v 61. III bod 1 písm. (b) tejto Zmluvy, vznikne Účastníkovi povinnosť
zaplatiť Podniku zmluvnú pokutu vo výške rozdielu medzi sumou dohodnutej minimálnej
individuálnej mesačnej výšky fakturácie, pripadne sumou štandardného mesačného poplatku za
príslušný program služieb aktivovaný na základe príslušného dodatku k zmluve o poskytovaní
verejných služieb uzavretého v súvislosti s kúpou Akciového KZ a skutočne fakturovanou čiastkou
bez DPH za Služby využité prostredníctvom danej SIM karty v danom kalendárnom mesiaci, a to
za každé jednotlivé porušenie povinnosti, okrem prípadu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú
písomne inak. V prípade, ak Podnik vyfakturuje Účastníkovi zmluvnú pokutu za porušenie záväzku
podľa tohto písmena tohto bodu Zmluvy, suma tejto zmluvnej pokuty sa započíta do skutočne
fakturovanej čiastky Celkovej mesačnej fakturácie Účastníka v tom kalendárnom mesiaci, v ktorom
bola táto zmluvná pokuta Účastníkovi vyfaktúrovaná.
Účastník je povinný zaplatiť Podniku zmluvnú pokutu, ktorej výška sa urči ako súčin sumy 1 000,- €
(slovom jedentisíc eur) a počtu aj začatých kalendárnych mesiacov, ktoré zostávajú ku dňu porušenia
príslušnej povinnosti Účastníka do uplynutia doby trvania tejto Zmluvy dohodnutej alebo predĺženej v
súlade s čl. IV bod 1 tejto Zmluvy, a to v prípade, ak Účastník poruší túto Zmluvu niektorým
z nasledovných spôsobov:
a) Účastník je voči Podniku v omeškaní 45 dni so zaplatením úhrady za poskytnuté Služby alebo za
iné plnenia poskytnuté Podnikom alebo s uhradením akéhokoľvek iného peňažného záväzku,
alebo
b) Účastník sa dopusti zneužívania služieb Podniku, alebo umožní zneužívanie služieb Podniku inej
osobe; pričom za zneužívanie služieb Podniku sa považuje najmä ale nie výlučne niektoré z
nasledovných konaní Účastníka:
i)
Účastník použije Služby alebo umožni inej osobe využívať Služby poskytované Podnikom
na podporu, vytvorenie možnosti, alebo zapojenie sa do akejkoľvek nezákonnej alebo
nevhodnej aktivity, t. j. aktivity v rozpore s dobrými mravmi alebo pravidlami slušnosti, najmä
však na prenos urážlivej, obťažujúcej alebo zlomyseľnej komunikácie, alebo na šírenie
poplašnej správy alebo výhražných informácií, ako aj výhražného anonymného volania,
ii)
Účastník využije alebo umožní využiť Služby na ich poskytovanie alebo sprostredkovanie ich
poskytovania tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu Podniku,
iii)
Účastník bude využívať Služby alebo umožni využívať Služby v zariadení umožňujúcom
prepojenie mobilnej siete Podniku s inou sieťou elektronickej komunikácie (napr. v G S M
bráne) za účelom prepojenia týchto sieti alebo za účelom ukončovania prevádzky
elektronickej komunikácie smerovanej z inej (vrátane neverejnej) siete elektronickej
komunikácie mobilnej sieti Podniku.
V prípade, ak Účastník uhradí Podniku zmluvnú pokutu na základe jej uplatnenia Podnikom podľa bodu
3 tohto článku Zmluvy, vznikne Účastníkovi právo odstúpiť od tejto Zmluvy.
Akákoľvek zmluvná pokuta, ktorú si Podnik voči Účastníkovi uplatni podľa tejto Zmluvy, je splatná na
základe faktúry vystavenej Podnikom do 15 dni od jej vystavenia. Účastník sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú
pokutu vyúčtovanú Podnikom riadne a včas. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Podniku
na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti Účastníka, a to v plnej výške.
Účastník sa zaväzuje, že v prípade zneužívania Služieb poskytovaných mu zo strany Podniku vrátane
prípadov podozrenia zo zneužívania Služieb, vykoná alebo zabezpečí všetky potrebné úkony smerujúce
k upusteniu od stavu a od činnosti porušujúcich právne predpisy a zmluvne dojednania medzi ním a
Podnikom. Účastník sa taktiež zaväzuje, že bezodkladne odstráni všetky následky takýchto činnosti a
zásahov do oprávnených záujmov Podniku. Tým nie je dotknutá zodpovednosť Účastníka za škodu
spôsobenú Podniku.
Účastník je povinný riadne a včas plniť všetky svoje povinnosti z tejto Zmluvy ako aj zo zmlúv o
poskytovaní verejných služieb a ich dodatkov uzavretých medzi Účastníkom a Podnikom, najmä:
a) je povinný riadne a včas uhrádzať Podniku cenu poskytovaných Služieb;
b) nesmie zneužívať poskytované Služby;
c) nesmie neoprávnene zasahovať do verejného telekomunikačného zariadenia a ani umožniť takýto
zásah tretej osobe, hoci aj z nedbanlivostí,

d) nesmie pripájať na mobilnú sieť Podniku koncové zariadenie, ktorého technická spôsobilosť nebola
povolená náležitým spôsobom alebo používať takéto zariadenia v rozpore so schválenými
podmienkami;
e) nesmie používať Služby spôsobom, ktorý znemožňuje Podniku kontrolu ich používania, pričom za
znemožnenie kontroly používania Služieb sa považuje najmä to, ak Účastník využíva Služby
protiprávnym spôsobom,
0 nesmie porušovať podmienky tejto Zmluvy alebo závažné pokyny Podniku,
g) nesmie využívať a ani umožniť využívanie Služieb, na ich poskytovanie, resp. sprostredkovanie ich
poskytovania tretím osobám; v prípade porušenia tejto povinnosti je Účastník povinný nahradiť Podniku
škodu v celom rozsahu, ktorá jej vznikla porušením tejto povinnosti.
2.

Fakturácia bude uskutočňovaná mesačne. Podnik vystavi pre Účastníka jednu spoločnú faktúru z a
všetky skutočne zrealizované Služby a samostatnú faktúru za dodané koncové zariadenia v príslušnom
kalendárnom mesiaci, rozčlenenú podľa jednotlivých organizačných zložiek Účastníka v zmysle
požiadaviek Účastníka. Na účely fakturácie sa z a deň dodania predmetu Zmluvy považuje posledný deň
obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje.

3.

Úhrada za uskutočnené plnenie predmetu Zmluvy sa uskutočni bezhotovostne na účet Podniku na
základe vyššie uvedených faktúr, ktoré sú splatné do 30 dni od ich doručenia do podateľne v šidle
Účastníka.

4.

Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na
číslo Zmluvy a dodatku, referenčné čisto Účastníka, popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy, bankové
spojenie v zmysle Zmluvy. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky tieto náležitosti, alebo k nej
nebudú priložené požadované doklady, Účastník oprávnený faktúru vrátiť Podniku na zmenu, doplnenie
alebo opravu. V takom prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota
splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej, zmenenej alebo
doplnenej faktúry do šidla Účastníka.

5.

Podnik sa zároveň zaväzuje zasielať Účastníkovi informatívnu elektronickú súhrnnú faktúru na všetky
telefónne čisla a Služby, ktoré sú poskytované „pre interné účely". Táto súhrnná faktúra bude tiež
obsahovať jednotlivé položky podľa používaných SIM kariet a dátových zariadení.

6.

Podnik sa zaväzuje k elektronickej súhrnnej faktúre priložiť podrobný elektronický výpis hovorov a správ
za fakturačné obdobie (mesiac) na jednotlivé telefónne čísla vo forme programu Microsoft offlce-Excel
(.xlsx, xls.).

7. V prípade omeškania s úhradou jednotlivých faktúr je Podnik oprávnený požadovať od Účastníka
zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy.

Článok IV
TRVANIE ZMLUVY
1.

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú 30 mesiacov (slovom tridsať mesiacov) odo dňa nadobudnutia
jej účinnosti t.j. 29.10.2014.

2.

Účastník má právo ukončiť túto Zmluvu pred uplynutím doby jej platnosti dohodnutej tohto článku
jednostranným úkonom aj bez uvedenia dôvodu a bez ohľadu na skutočnosť, či už niektorá zmluvná
strana plnila akýkoľvek svoj záväzok z tejto Zmluvy, a to iba za splnenia podmienky, že uhradí v
prospech Podniku odškodné, ktorého výška sa určí ako súčin sumy 1 000,- € (slovom jedentisíc eur)
a počtu všetkých, aj začatých kalendárnych mesiacov, ktoré zostávajú v deň uhradenia odškodného do
uplynutia doby trvania tejto Zmluvy pôvodne dohodnutej v zmysle bodu 1 tohto Článku, a k tejto sume

bude zároveň pripočítaná suma 24 126,71 € (slovom dvadsaťštyritisicstodyadsaťsesť eur, 71/100),
ktorá predstavuje zľavu zo zriaďovacieho poplatku Služby V P S poskytnutú Účastníkovi, ako aj suma
akejkoľvek osobitnej zľavy zaradenej medzi Nadstandardné výhody poskytnutá Účastníkovi podľa
Prílohy č. 1 tejto Zmluvy). V takomto prípade táto Zmluva zaniká ku dňu uhradenia odškodného
Podniku v plnej výške. Odškodné sa považuje za uhradené dňom jeho pripísania v dohodnutej výške na
účet Podniku.
3.

Podnik má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, ak Účastník poruší túto Zmluvu niektorým zo
spôsobov uvedených v čl. III bod 3 tejto Zmluvy.

4.

Účastník je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, ak Podnik opakovane neodôvodnene počas
dlhšieho obdobia nebude poskytovať Účastníkovi dohodnuté Služby za podmienok podľa tejto Zmluvy a
v dohodnutom rozsahu, kvalite a cene, napriek tomu, že ho Účastník na takéto porušenie povinnosti
písomne upozornil a máme uplynula lehota na nápravu poskytnutá Podniku zo strany Účastníka, ktorá
nesmie byť kratšia ako 10 dni.

5.

Odstúpenie od tejto Zmluvy nadobudne účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení
od Zmluvy druhej zmluvnej strane, ak v odstúpení nebude určená iná neskoršia lehota. Odstúpením od
Zmluvy sa teda táto Zmluva neruší od samého začiatku, ale táto Zmluva zaniká ku dňu doručenia
oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane, alebo k inému dňu uvedenému v odstúpení.
Odstúpením od tejto Zmluvy nie sú dotknuté práva odstupujúcej zmluvnej strany na náhradu škody.

6.

Po ukončení platnosti tejto Zmluvy, budú všetky Účastníkovi poskytované Služby a dodávky zo strany
Podniku účtované v bežných cenách podľa aktuálneho Cenníka platného pre programy Služieb
Podniku, ktoré má Účastník aktivované v súlade s príslušnými zmluvami o poskytovaní verejných
služieb a ich dodatkami, s tým, že poskytovanie Rámcových podmienok a zliav podľa tejto Zmluvy, ako
aj poskytovanie Služby VPS (ak bola Služba V P S poskytovaná na základe tejto Zmluvy) sa ukončí ku
dňu, v ktorom zanikne platnosť tejto Zmluvy.

7.

Skončením platnosti tejto Zmluvy nezaniká platnosť jednotlivých zmlúv o poskytovaní verejných služieb,
iných zmlúv uzatvorených medzi zmluvnými stranami, ktorých predmetom je poskytovanie Služieb a ani
platnosť dodatkov k týmto zmluvám, pokiaľ v takejto samostatnej zmluve nie je dohodnuté inak.

článok V
OSOBITNÉ DOJEDNANIA P R E PRÍPAD PRISTÚPENIA ĎALŠÍCH SUBJEKTOV NA STRANE
ÚČASTNÍKA
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Účastník je oprávnený počas trvania tejto Zmluvy požiadať Podnik, aby
umožnil aplikáciu tejto Zmluvy aj pre ďalší subjekt, ktorý má záujem o pristúpenie k podmienkam tejto
Zmluvy (ďalej len „Záujemca"). Záujemcom môže byť právny subjekt, ktorého Účastník ovláda
prostredníctvom majoritnej majetkovej účasti (tzv. dcérska spoločnosť Účastníka) alebo právny subjekt,
ktorý ovláda prostredníctvom majoritnej majetkovej účasti Účastníka (ďalej aj len „materská spoločnosť
Účastníka") alebo právny subjekt, ktorý je spoločne s Účastníkom ovládaný materskou spoločnosťou
Účastníka (tzv. sesterská spoločnosť Účastníka). Ak má Účastník záujem, aby k tejto Zmluve na strane
Účastníka pristúpil Záujemca, je povinný predložiť Podniku žiadosť o súhlas s pristúpením vyhotovenú
vo forme Pristúpenia k Rámcovej zmluve o spolupráci podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 9 tejto Zmluvy
(ďalej len „Pristúpenie"), s uvedením špecifikácie podmienok pristúpenia podľa tohto článku Zmluvy
a podpísaného Účastníkom a Záujemcom a zároveň preukázať Podniku splnenie podmienok uvedených
v prvej vete tohto bodu Zmluvy minimálne aktuálnym výpisom z obchodného registra alebo
autorizovaným zoznamom akcionárov (nie starším ako 3 mesiace) alebo čestným vyhlásením
o majetkovom prepojení, pripadne inými dokumentmi podľa pokynov Podniku. Podnik nie je povinný
súhlasiť s pristúpením akéhokoľvek Záujemcu k tejto Zmluve na strane Účastníka a svoj prípadný

f

nesúhlas nie je povinný odôvodniť ; Podnik neumožni aplikáciu podmienok tejto Zmluvy najmä, no nie
výlučne, takému Záujemcovi, ktorý má vo vzťahu k Podniku neuhradené záväzky, alebo ak Podnik
v minulosti ukončil so Záujemcom zmluvu o poskytovaní verejných služieb alebo inú zmluvu, ktorej
predmetom bolo poskytovanie Služieb Podniku z dôvodu porušenia povinnosti vyplývajúcich z týchto
zmlúv zo strany Záujemcu.
2. V prípade, ak Podnik vyjadri súhlas s pristúpením Záujemcu k podmienkam Zmluvy, a to podpisom
Pristúpenia oprávnenými osobami Podniku, nadobudne Záujemca postavenie účastníka tejto Zmluvy
v rovnakom rozsahu práv a povinností ako Účastník (ďalej len „Pristúpený účastník") s prihliadnutím
na ustanovenia tohto článku Zmluvy, s výnimkou tých práv a povinností, ktoré v zmysle tohto článku
Zmluvy má iba Účastník v postavení tzv. hlavného Účastníka (ďalej len „Hlavný účastník"), ak nie je
dohodnuté inak.
3.

Podnik je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vyzvať Hlavného účastníka na preukázanie
trvania majetkového prepojenia podľa bodu 1 tohto Článku Zmluvy voči ktorémukoľvek Pristúpenému
účastníkovi. Hlavný účastník je povinný oznámiť Podniku bez zbytočného odkladu zánik trvania
majetkového prepojenia podľa bodu 1 tejto Zmluvy voči ktorémukoľvek Pristúpenému účastníkovi, inak
zodpovedá Podniku za škodu tým spôsobenú. Hlavný účastník berie na vedomie, že v prípade zániku
majetkového prepojenia podľa bodu 1 tejto Zmluvy, zanikne nárok Pristúpeného účastníka na účasť
v tejto Zmluve a Podnik z tohto dôvodu ďalej neumožni aplikáciu Rámcových podmienok dohodnutých v
tejto Zmluve voči Pristúpenému subjektu a zároveň ukonči poskytovanie Služby V P S Pristúpenému
účastníkovi (ak bola Služba V P S Pristúpenému účastníkovi poskytovaná), a to všetko ku dňu doručenia
oznámenia Podniku o tejto skutočnosti danému Pristúpenému účastníkovi.

4. V prípade, ak na strane Účastníka bude zmluvnou stranou tejto Zmluvy viac ako jeden právny subjekt,
budú jednotlivé práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace s touto skutočnosťou upravené
nasledovne:
a. Podnik bude oprávnený vykonať akékoľvek právo vyplývajúce z tejto Zmluvy voči všetkým
Účastníkom alebo voči ktorémukoľvek Účastníkovi samostatne.
b. Podnik bude oprávnený ukončiť túto Zmluvu:
i. súčasne voči všetkým právnym subjektom vystupujúcim na strane Účastníka, ak čo len voči
jednému z nich nastane skutočnosť, s ktorou je spojené právo Podniku ukončiť túto Zmluvu,
alebo
ii. samostatne voči tomu Účastníkovi, voči ktorému nastane skutočnosť, s ktorou je spojené
právo Podniku ukončiť túto Zmluvu s tým, že voči ostatným Účastníkom táto Zmluva ostáva
v platnosti aj naďalej, uvedené piati s výnimkou prípadu, ak dôjde k ukončeniu tejto Zmluvy
vo vzťahu k Hlavnému účastníkovi, kedy Zmluva zaniká automaticky ako celok voči všetkým
ostatným Účastníkom Zmluvy;
c.

Každý subjekt na strane Účastníka má právo ukončiť túto Zmluvu, ak budú splnené podmienky
na jej ukončenie dohodnuté v tejto Zmluve, a to iba vo vzťahu medzi ním a Podnikom a nemá
právo ukončiť túto Zmluvu vo vzťahu k ostatným subjektom na strane Účastníka (t.j. v takomto
prípade trvá Zmluva naďalej medzi Podnikom a zostávajúcimi subjektmi na strane Účastníka);
uvedené piati s výnimkou prípadu, ak ukonči Zmluvu vo vzťahu k Podniku Hlavný účastník, kedy
Zmluva zanikne automaticky ako celok vo vzťahu ku všetkým ostatným Účastníkom Zmluvy;

d. Všetky subjekty na strane Účastníka budú, pokiaľ ide o všetky ich záväzky a povinnosti voči
Podniku zo Zmluvy, zaviazané spoločne a nerozdielne, ak nie je dohodnuté inak; Účastníci sú
najmä zaviazaní plniť spoločne a nerozdielne záväzok plnenia Minimálnej celkovej mesačnej
fakturácie dohodnutý včl. III bod 1 pfsm. a) tejto Zmluvy, ako aj záväzok zaplatiť Podniku
zmluvnú pokutu za jeho prípadné porušenie dohodnutý v ČI. III bod 2 písm. a) tejto Zmluvy,
pričom za Celkovú mesačnú fakturáciu dosiahnutú v určitom zúčtovacom období sa bude
považovať celkový súčet Celkovej mesačnej fakturácie dosiahnutej všetkými Účastníkmi
v príslušnom zúčtovacom období spoločne;
e. Podnik má právo uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody voči tomu
subjektu na strane Účastníka, ktorého porušením zmluvných povinnosti vznikol Podniku nárok
na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody, resp. v prípade porušenia spoločného záväzku
Účastníkov od ktoréhokoľvek z Účastníkov.

V prípade, ak sú súčasťou tejto Zmluvy aj dojednania o poskytovaní Služby V P S , vo vyhotovenej
žiadosti vo forme Pristúpenia podľa bodu 1 tohto článku Zmluvy sú Účastník a Záujemca povinní uviesť
jednu z nasledovných možnosti:
a. Záujemca má záujem pristúpiť k Rámcovým podmienkam, bez poskytovania Služby V P S :
v prípade súhlasu Podniku s takýmto Pristúpením nebude Podnik poskytovať Pristúpenému
účastníkovi Službu V P S , a teda vo vzťahu k Pristúpenému účastníkovi sa budú uplatňovať
všetky podmienky dohodnuté v tejto Zmluve s výnimkou ustanovení tejto Zmluvy upravujúcich
poskytovanie Služby V P S (najmä čl. 1 bod 3, či. II B, Prftohy č. 6 až 8 tejto Zmluvy);
b. Záujemca má záujem pristúpiť k Rámcovým podmienkam a zároveň k podmienkam
poskytovania Služby VPS. s vytvorením samostatnej VPS; v prípade súhlasu Podniku s takýmto
Pristúpením bude Podnik poskytovať Pristúpenému účastníkovi samostatnú Službu V P S
(nezávislú od Služby V P S poskytovanej Hlavnému účastníkovi, s ktorou nebude vytvárať
spoločnú uzavretú skupinu koncových užívateľov Služieb); samostatná Služba V P S
Pristúpeného účastníka bude vytvárať samostatnú uzavretú skupinu koncových užívateľov
Služieb Podniku poskytovaných prostredníctvom využitia mobilnej siete Podniku
a prostredníctvom SI M kariet Podniku registrovaných na Pristúpeného účastníka
špecifikovaných v Objednávke Služby V P S Pristúpeného účastníka, ktorá bude tvoriť prílohu
Pristúpenia (ďalej len „VPS Pristúpeného účastníka"); Pristúpený účastník bude mať
v takomto prípade vo vzťahu k V P S Pristúpeného účastníka všetky práva a povinnosti Účastníka
dohodnuté v tejto Zmluve vo vzťahu k Službe V P S , najmä v čl. 1 bod 3 a v či. II B. tejto Zmluvy,
a to nezávisle od Hlavného účastníka (t.j. vo vzťahu k Službe V P S nevzniknú žiadne spoločné
práva a záväzky Hlavného účastníka a Pristúpeného účastníka), pričom časť Pristúpenia
týkajúca sa Služby V P S sa bude v takomto prípade považovať za samostatnú zmluvu
o poskytovaní Služby V P S uzavretú medzi Podnikom a Pristúpeným účastníkom, v rozsahu
podmienok poskytovania Služby V P S uvedených v tejto Zmluve a jej prílohách, tvoriacu súčasť
tejto Zmluvy;

Článok VI
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Zmluvné strany sa zaväzujú považovať informácie obsiahnuté v tejto Zmluve a v jej prílohách, ako aj
informácie, ktoré si vzájomne poskytli v súvislosti s touto Zmluvou a predmetnými prílohami, za dôverné
informácie tvoriace predmet obchodného tajomstva Uvedené dôverné ŕnformácie sa zaväzujú chrániť
ako vlastné, využívať ich len v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy, nezneužiť ich a nesprístupniť
tretím osobám. Tým nie sú dotknuté oprávnenia každej zmluvnej strany sprístupniť informácie uvedené
v tejto Zmluve oprávneným orgánom verejnej správy alebo osobám zaviazaných záväzkom mlčanlivosti
(napr. audítorom a daňovým poradcom a pod.). Podnik je oprávnený sprístupniť informácie uvedené
v tejto Zmluve právnemu subjektu, ktorý prostredníctvom majoritnej majetkovej účasti ovláda Podnik (t.j.
materská spoločnosť Podniku). V prípade porušenia tohto záväzku zo strany jednej zo zmluvných strán,
má druhá zmluvná strana právo od tejto Zmluvy jednostranne odstúpiť. Zmluvné strany sa zároveň
dohodli, že predmetom obchodného tajomstva v zmysle tohto bodu Zmluvy nie sú telefónne čísla
Účastníka registrované na Účastníka ku dňu podpisu tejto Zmluvy ako aj kedykoľvek po jej podpise.
Účastník berie na vedomie, že Podnik je v prípade splnenia podmienok v zmysle zákona č. 351/2011
Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení oprávnený zverejniť takéto telefónne čísla
Účastníka v telefónnom zozname účastníkov a informačných službách o účastníckych číslach v zmysle
príslušných právnych predpisov. Účastník týmto oznamuje Podniku, že nepožaduje službu zasielania
správ o základných personalizovaných cenových informáciách o roamingových poplatkoch (vrátane
DPH), ktoré sa uplatnia, keď Účastník vytvorí a prijme volanie a zašle SMS správy v akejkoľvek krajine
v zahraničí, v ktorej Podnik poskytuje Účastníkovi roamingové služby.
Účastník berie na vedomie, že v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 531/2012
o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie má Účastník možnosť zvoliť si
alternatívneho poskytovatefa roamingu iného ako je Podnik bez poplatkov alebo sankcie. Účastník
podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že bol o možnosti podľa predchádzajúcej vety informovaný. Účastník
ďalej berie na vedomie, že ak si zvolí alternatívneho poskytovatefa roamingu, poskytovanie služieb
roamingu sa riadi podmienkami dohodnutými medzi Účastníkom a ním zvoleným alternatívnym

poskytovatefom roamingu a že Podnik v rozsahu poskytovanom alternatívnym poskytovatefom
roamingu nezodpovedá za poskytovanie služby roamingu.
2.

Táto Zmluva a vzťahy vzniknuté na základe tejto Zmluvy sa riadia ustanoveniami zákona Č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne závažnými právnymi
predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky, okrem tých práv a povinnosti zmluvných strán, ktoré
sú výslovne upravené v zákone 6. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení
predpisov.

3.

Pripadne spory, vyplývajúce z realizácie obsahu tejto Zmluvy, ktoré sa zmluvným stranám napriek
obojstrannej snahe nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, je oprávnený riešiť príslušný súd Slovenskej
republiky.

4. Každá zmluvná strana je oprávnená kedykoľvek navrhovať druhej zmluvnej strane zmenu tejto Zmluvy a
podmienok v nej dohodnutých. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné uskutočniť len po
dohode zmluvných strán, očíslovanými dodatkami k zmluve, podpísanými zodpovednými zástupcami
zmluvných strán, ak nie je v tejto Zmluve výslovne dohodnuté inak, s výnimkou:
a) obchodných podmienok, ktoré sú obsahom Prílohy č. 1, ktoré je Podnik oprávnený jednostranne
meniť (tzn. vrátane zliav a taríf v nich uvedených) v prípade vydania právneho predpisu alebo
rozhodnutia príslušného orgánu verejnej moci (vrátane orgánov Európskych spoločenstiev), ktoré
zakladá povinnosť alebo právo Podniku zmeniť, zrušiť alebo iným spôsobom upraviť Služby alebo
ich ceny, a to doručením písomného oznámenia Účastníkovi;
b) údajov o kontaktnej osobe Podniku uvedených v Prílohe č. 3 k tejto Zmluve, ktoré je Podnik
oprávnený jednostranne meniť, a to doručením písomného oznámenia Účastníkovi.
5.
6.

Podľa tejto Zmluvy postupujú zmluvné strany aj po ukončení jej platnosti, pokiaľ ide o vyrovnanie a
vysporiadanie si svojich vzájomných vzťahov a nárokov, ktoré na základe tejto Zmluvy vznikli.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy k nej, ktoré konkretizujú a bližšie špecifikujú
podmienky predmetu tejto Zmluvy, a to:
Príloha č. 1
Obchodné podmienky.
Príloha č. 2
Cenník produktov a služieb,
Príloha č. 3
Postup pri objednávaní tovarov a služieb Podniku a kontaktné osoby Účastníka a
Podniku,
Príloha č. 4
Plnomocenstvo pre kontaktnú osobu - vzor,
Príloha č. 5
Aktuálny výpis z obchodného registra Účastníka (pripadne iný doklad o právnej
subjektivite Účastníka),
Príloha č. 6
Popis služby VPS,
Príloha č. 7
Objednávka služby VPS - vzor,
Príloha č. 8
Manuál pre administráciu služby V P S prostredníctvom tnternetu,
Príloha č. 9
Pristúpenie - vzor
Účastník podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že od Podniku prevzal Prílohu č. 6 - Popis služby VPS,
Prílohu č. 7 - Objednávka služby V P S - vzor a Prílohu č. 8 - Manuál pre administráciu služby V P S
prostredníctvom Internetu v elektronickej forme, ktoré mu Podnik zaslal na e-mailovú adresu uvedenú
v Prílohe Č. 3 tejto Zmluvy, ktoré Účastník prevzal pri podpise tejto Zmluvy, s ich obsahom sa
oboznámil a zaväzuje sa tieto prílohy dodržiavať.
7. V prípade akéhokoľvek rozdielu medzi textom tejto Zmluvy a textom príloh majú prednosť ustanovenia
tejto Zmluvy s výnimkou Prílohy č.1 „Obchodné podmienky", ktorá má prednosť pred ustanoveniami tela
tejto Zmluvy. V prípade akéhokoľvek rozdielu medzi textom tejto Zmluvy a textom Všeobecných
podmienok, majú prednosť ustanovenia tejto Zmluvy. V prípade akéhokoľvek rozdielu medzi znením
tejto Zmluvy a jednotlivých zmlúv o poskytovaní verejných služieb majú prednosť ustanovenia tejto
Zmluvy.
8. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní každá zo zmluvných strán
obdrží po dve vyhotovenia. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného potvrdenia
o zverejnení tejto Zmluvy Účastníkom v zmysle § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov Podniku, ktorý týmto zároveň požaduje takéto pisomné potvrdenie o zverejnení
tejto Zmluvy.

9.

Zmfuvné strany prehlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je vážna, slobodná a určitá, že prejavy
vôle obidvoch zmluvných strán sú dostatočne zrozumiteľné. Na znak súhlasu zmluvných strán s celým
obsahom tejto Zmluvy ju obidve zmluvné strany podpisujú.

10. Zmluvné strany sa dohodli, že dňom účinnosti tejto Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza
Rámcová zmluva o spolupráci uzavretá medzi zmluvnými stranami dna 28 04.2012 s evidenčným
číslom 0320120077 (ďalej len .pôvodná zmluva"), pričom záväzky vyplývajúce z pôvodnej zmluvy si
zmluvné strany vysporiadajú do 30 dni od účinnosti Zmluvy. Obchodné podmienky dohodnuté podľa
pôvodnej zmluvy sa posledný krát uplatnia pri vyúčtovaní ceny Služieb za mesiac október 2014.
V mene Podniku
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