
Zmluva o pripojení 

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

Číslo zmluvy:  1 0 0 0 0 1 1 7 1 7  

Článok I 
Zmluvné strany 

Spoločnosť netIQ:   netIQ s. r. o., Oľšavka 40, 053 61 
IČO: 36 571 334, DIČ : 2021724518, IČ DPH : SK2021724518 
bankové spojenie: 262 370 5516/1100 
IBAN: SK47 1100 0000 0026 2370 5516, SWIFT: TATRSKBX 
v zastúpení: Mgr. Slavomír Holotňák, konateľ spoločnosti 

 právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 
    spojenie: tel.: 0949 716 332, e-mail: netiq@netiq.sk 
    (ďalej len „Spoločnosť netIQ“) 
 
Užívateľ:  Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 

Košice, korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice 
 zastúpený: Ing. Zoltán Bartoš, riaditeľ, 
 osoba oprávnená rokovať vo veciach obchodných: Ing. Gabriela Pelikánová, investičná 

námestníčka,  
 osoba vo veciach technických: Ing. Radoslav Malejčik, vedúci oddelenia informačných 

systémov a technológií 
    IČO: 35 555 777, DIČ: 202 177 2544, IČ DPH: SK 2021772544 
    bankové spojenie: Štátna pokladnica, číslo účtu: 7000409705/8180 
    IBAN: SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA 
 právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom 
    spojenie: tel.: 055/78 60 013, fax: 055/78 94 936, e-mail: sekretariat@scksk.sk 
    web stránka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk (SPRÁVA CIEST KSK- ZMLUVY, ...) 
    (ďalej len „užívateľ“) 
 
 

Článok II 
Predmet zmluvy 

Spoločnosť netIQ sa zaväzuje poskytovať užívateľovi službu prístupu do siete Internet v rozsahu užívateľského programu 
netIQ biznis v súlade so Všeobecnými podmienkami spoločnosti netIQ s. r. o. na poskytovanie služby prístupu do siete 
Internet, v súlade zo zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení a ostatnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 

Článok III 
Miesto a čas poskytovania služby 

(1) Miesto poskytovania služby: Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Trangusova 21, 053 42 Krompachy 
      Pripojenie od : 01.10.2017 
(2) Čas poskytovania služby: na dobu neurčitú 

Článok IV 
Cena 

Mesačný poplatok za službu netIQ biznis 20/10 Mbps predstavuje fixnú sumu 33,16 EUR s DPH (1 pevná verejná IP v cene). 
Zriadenie prípojky (ukončenie zásuvkou RJ 45) predstavuje sumu 36 € s DPH. Ostatné sadzby cien a poplatkov za 
doplnkové služby poskytované spoločnosťou netIQ sú uvedené v Cenníku spoločnosti netIQ s.r.o. na poskytovanie služby 
prístupu do siete Internet. 

Článok V 
Záverečné ustanovenia 

(1) Zmluva je platná dňom podpísania oboma zmluvnými stranami, pričom je rozhodujúci deň, kedy zmluvu podpísala 
posledná zmluvná strana, účinná nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovej stránke užívateľa. 
(2) Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať iba písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami. 
(3) Užívateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov v informačnom systéme spoločnosti netIQ a s ich poskytovaním tretím 
stranám v zmysle predpisov o ochrane osobných údajov v informačných systémoch a Všeobecných podmienkach 
spoločnosti netIQ s. r. o. na poskytovanie služby prístupu do siete Internet. Spracovávané osobné údaje uvedené v zmluve 
o pripojení a jej prílohách, alebo dodatkoch a iných samostatných písomnostiach v prípade oznamovania zmien, slúžia 
výlučne pre účely poskytovania služby prístupu do siete Internet. 
(4) Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia ustanoveniami Všeobecných 
podmienok spoločnosti netIQ s. r. o. na poskytovanie služby prístupu do siete Internet, ustanoveniami zákona č. 351/2011 Z. 
z. o elektronických komunikáciách v platnom znení a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 



(5) Zmluva sa riadi Všeobecnými podmienkami a Cenníkom spoločnosti netIQ s.r.o. na poskytovanie služby prístupu do 
siete. Aktuálne znenie dokumentov je na www.netiq.sk 
(6) Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve (2) vyhotovenia. 
(7) Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu zmluvy porozumeli a súhlasia s ním, že ju uzatvárajú na základe ich skutočnej 
a slobodnej vôle, a že nebola uzavretá v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho zmluvu podpisujú. 
 
 
 
 
V Košiciach, dňa: 29.09.2017. V Oľšavke, dňa: 27.09.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

   Ing. Zoltán Bartoš                                                                                                              Mgr. Slavomír Holotňák 
.................................................................. ........................................................ 
SC KSK , podpis a pečiatka netIQ s.r.o., podpis a pečiatka  


