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ZMLUVA
o poskytovaní verejných služieb
číslo zmluvy poskytovateľa:
číslo zmluvy užívateľa: 88/07/2019/MI
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení s použitím zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
Zmluvné strany
Poskytovateľ:
Minet Slovakia s.r.o.
miesto podnikania:
Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce
osoba konajúca v mene organizácie: Michal Andrejko, konateľ
Ing, Ján Mindžák
IČO:
36 586 498
DIČ:
2021912574
IČ DPH:
SK2021912574
bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
IBAN:
SK73 1100 0000 0026 2874 7205 , Swift/BIC: TATRSKBX
právna forma:
zapísaná na Okresnom súde Košice I, oddiel: Sro, vložka č.
15642/V
(ďalej len „poskytovateľ“)
a
Užívateľ:
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
sídlo podľa zriaďovacej listiny:
Námestie Maratónu mieru 1,042 66 Košice
korešpondenčná adresa:
Ostrovského 1, 040 01 Košice
osoba konajúca v mene organizácie: Ing. Jozef Rauch, riaditeľ
osoba oprávnená rokovať
vo veciach technických:
Ing. Radoslav Malejčik, vedúci oddelenia informačných
systémov a technológií
IČO:
35 555 777
DIČ:
202 177 2544
IČ DPH:
SK 2021772544
IBAN:
SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
právna forma:
príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym
krajom
spojenie:
tel.: 055/78 60 013
email: sekretariat@scksk.sk
(ďalej len „užívateľ“)
(ďalej spolu aj „zmluvné strany“)
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I. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby prenosu dát
s použitím prenajatého telekomunikačného okruhu poskytovateľom užívateľovi v rozsahu
technických a kvalitatívnych parametroch stanovených v tejto zmluve:
1. Poskytovaná služba:
a. miesto pripojenia (miesto poskytovania služby): Správa ciest KSK, Cestmajsterstvo
Sobrance, Kúpeľská 63, 073 01 Sobrance,
b. program: WIFI SUPER 30 Mb,
c. parametre poskytovanej služby: Download: 40960kbps Upload: 10240kbps,
d. popis poskytovanej služby: pripojenie prostredníctvom WIFI s rýchlosťou do 30 Mbit/s,
e. viazanosť na službu: neobmedzene,
2. Koncové zariadenie:
a. Vlastník koncového zariadenia: poskytovateľ, užívateľ koncového zariadenia: užívateľ,
užívateľ je povinný vrátiťkoncové zariadenie poskytovateľovi do 7 (siedmich) dní od
skončenia tejto zmluvy,
b. typ koncového zariadenia: MK SEXTANT
c. MAC adresa koncového zariadenia: 00:00:00:00:00:00
II. Cena
1. Cena za poskytovanie predmetu zmluvy je vo výške pravidelných mesačných poplatkov
19.90 EUR s DPH.
P.č.
1.

Počet
Jednotková cena
mesiacov v EUR bez DPH/mesiac
WIFI SUPER 30 Mb
12
16,583
Celková cena spolu v EUR bez DPH:
20% DPH v EUR:
Celková cena spolu v EUR s DPH/12 mesiacov:
Celková cena spolu v EUR s DPH/48 mesiacov:
Názov služby

Celková cena
v EUR bez DPH
199,00
199,00
39,80
238,80
955,20

Do hodnoty zákazky na poskytnutie služby bol zahrnutý 48 – násobok
mesačnej platby v zmysle § 6 ods. 9 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ak ide o zmluvu uzavretú na neurčitý čas.

III. Trvanie zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia jej účinnosti v zmysle
článku IX. bod 1 zmluvy.
IV. Platobné podmienky
1. Užívateľ je povinný uhradiť cenu za poskytovanie predmetu zmluvy na základe faktúry
vystavenej poskytovateľom, ktorá je splatná v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa jej
vystavenia.
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V. Rozsah zodpovednosti zmluvných strán
1. Poskytovateľ zodpovedá za prevádzku zariadení, ktorých je vlastníkom a zaväzuje sa
odstrániť poruchu do 24 hodín od zaevidovania tejto poruchy. Pri oprave zariadení vo
vlastníctve užívateľa bude sa postupovať podľa platného reklamačného poriadku. Zistenú
poruchu nahlási užívateľ na tel. č.: 056/6442044 klapka 4 alebo na odkazovej službe:
+421 605 449 944, e-mail: podpora@minet.sk.
2. Poskytovateľ nezodpovedá za poruchy na zariadeniach, ktorých nie je vlastníkom.
3. Užívateľ zodpovedá a nesie plnú zodpovednosť so všetkými následkami a dôsledkami za
obsah dát odoslaných z IP adries, ktoré mu boli pridelené.
4. Užívateľ zodpovedá za technickú spôsobilosť zariadení, prostredníctvom ktorých mu je
poskytovaná služba a ktorých vlastníkom nie je poskytovateľ.
5. Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať „Všeobecné zmluvné podmienky spoločnosti Minet
Slovakia s.r.o.“.
VI. Zánik zmluvného vzťahu
1. Počas trvania zmluvného vzťahu každá zo zmluvných strán môže zmluvu písomne
vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 3 mesiace, ktorá začína plynúť
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
2. Poskytovateľ a užívateľ sa dohodli, že je možné odstúpiť od zmluvy.
zo strany poskytovateľa
- podľa § 44 bod 11 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
zo strany užívateľa
- podľa § 44 bod 8 zákona 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
VII. Súhlas na nakladanie s osobnými údajmi
1. Užívateľ v zmysle § 56 ods.4 Zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom
pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
osobných údajov) (ďalej len „GDPR“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení udeľujem týmto
poskytovateľovi súhlas na používanie a spracovanie svojich osobných údajov, ktoré
poskytovateľovi poskytol tým, že mu ich sprístupnil uvedením v tejto zmluve. Osobné
údaje poskytol užívateľ poskytovateľovi na účely ich spracovania a evidovania
v informačných systémoch poskytovateľa, pre účely marketingové, súhlasí s ich použitím
na tieto účely. Poskytnutie pre účely vymáhania pohľadávok voči nemu. Súhlas so
spracovaním a poskytnutím osobných údajov sa udeľuje po dobu vysporiadania všetkých
záväzkov medzi poskytovateľom a zákazníkom. Zoznam osobných údajov, ktoré sa
získavajú a spracúvajú: a) meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu (inštalácie),
číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti fyzickej osoby, bankové
spojenie, telefónne číslo, b) obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo
fyzickej osoby - podnikateľa, bankové spojenie, telefónne číslo alebo c) obchodné meno,
sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, bankové spojenie, telefónne číslo.
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VIII. Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvným stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Služby poskytnuté pred
nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy (napr. zriaďovacie poplatky) budú fakturované
osobitnou faktúrou.
2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť uskutočnené len na základe
predchádzajúcej dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných
dodatkov.
3. Všetky právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a Obchodného zákonníka
a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
4. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží
po dve (2) vyhotovenia.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej
obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne
podpisujú.
IX. Prílohy
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:
1. Aktuálna tarifa spoločnosti Minet Slovakia s.r.o.
2. Všeobecné zmluvné podmienky a reklamačný poriadok spoločnosti Minet Slovakia s.r.o.

Poskytovateľ:

Užívateľ:

V Michalovciach, dňa: 18.07.2019

V Košiciach, dňa: 24.07.2019

______________________________
Minet Slovakia s.r.o.
Michal Andrejko, konateľ

_________________________________
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Ing. Jozef Rauch, riaditeľ

