
/ Slovak leleKom, a. b. 

Bratislava L tnt&to2.. 
č. zmluvy: fJ.r,.v 
Pridelené: ľ 

Zmluva o poskytovani Služby hlasovej a dátovej komunikačnej siete pre potreby volieb 
doNRSR2016 

člsro u objednávatera: 
erslo u poskytovateľa: 

uzatvorená v zmysle ustanoveni zákona č.351/2011 Z. z. a elektronických komunikáciách v 
zneni neskoršlch predpisov,§ ?69 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonnfk v zneni 
neskoršfch predpisov a podra § 663 a nasl. Občianskeho zákannfka (ďalej len .,zmluva") 

1. Objednávater 

Štatistický úrad Slovenskej republiky 

Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26 

Zastúpený: PhDr. Ľudmilou Benkovičovou, CSc., predsednfčkou úradu 

Bankové spojenie: $tátna pokladnica 

Člslo účtu: SK4681 800000007000072444 

IČO: 00166197 

DIČ:2020830218 

(ďalej len .objednávateľ') 

a 

2. Poskytovateľ: Slovak Telekom, a.s. 

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

Zastúpený: Ing. Jánom Adamcom, výkonným riaditer ICT služieb a 
korporátneho segmentu, splnomocnenec na základe poverenia 
a Podpisového poriadku spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka. a.s. 

Čfslo účtu: SK1202000000001634B62B54 

IČO: 35 763 469 

IČ DPH: 51<2020273893 

DIČ: 2020273893 

zapfsaná v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava l, Oddiel: Sa, Vlotka 
čfslo: 2081/B 

{ďalej len ako ,.poskytovateľ") 
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Článok l. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom plnenia podfa tejto zmluvy je 
a) zriadenie prlstupu do Multi~Protocol Label Swltching pre vytvorenie virtuálnej privátnej 

siete~ virtual private network (ďalej len .MPLS VPN•) siete a poskytovanie služby MPLS 
VPN - dvakrát symetrické pripojenie a 50 krát asymetrické prfpojenle(FBA-OSL) vrátane 
prenájmu CE smerovačov : 

symetrické pripojenie centrály typ MPLS VPN v poae 1 ks 
symetrické pripojenie záložnej centrály typ MPLS VPN v počte 1 ks 
asymebické pripojenie OSÚ typ FBA·DSL do MPLS v počte 50 ks 

v zmysle ~pecifikácle, ktorá tvori prilohu č. 1 tejto zmluvy, 
b) zriadenie a poskytovanie verejnej telefónnej služby v 49 lokalitách vrátane prenájmu 

telefónnych aparátov typ analógové v počte 49 ks v zmysle priloženej špecifikácie, ktorá 
tvori prilohu č. 1 tejto zmluvy, 

2. Poskytovater sa zaväzuje zriadif a poskytovať objednávaterovi plnenia podfa bodu 1 za 
podmienok a v kvalite dohodnutej touto zmluvou a jej prllohaml. Objednávateľ sa zaväzuje 
poskytovaterovi platit' za zriadenie a poskytovanie predmetu zmluvy cenu dohodnutú 
v článku Ili. body 2 a 3 tejto zmluvy. 

Článok ll. 
Miesto a tennfn plnenia 

1. Miesto plnenia je definované objednávaterom v prilohe č. 2 tejto zmluvy. 

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 08. 03.2016. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje zriadiť a odovzdaf čast predmetu zmluvy: 

a.) Centrálne uzly MPLS VPN siete v nasledovných lokalitách: 
o centrála - Miletičova 3 Bratislava, 3 poschodie, 
o záložná centrála - Hanulova 5/A, Bratislava , 

b.) Testovacie pracovisko OSÚ - Miletičova 3 Bratislava, 3 poschodie, 

objednávateľovi najneskôr do 12. 02. 2016 a poskytovar zmluvne dohodnuté služby počas 
celého trvania zmluvy v zmysle prllohy č. 2 tejto zmluvy. 

4. Poskytovater sa zaväzuje zriadif a odovzdaf predmet zmluvy objednávaterovi najneskôr do 
22. 02. 2016 a poskytovaf zmluvne dohodnuté služby počas celého trvania zmluvy v zmysle 
prflohy č. 2 tejto zmluvy. 

5. Riadne odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy potvrdi objednávater podpfsanim 
Odovzdávacieho a preberacieho protokolu k prislušnej službe (ďalej len .protokol•). 



Článok fif. 
Cena 

1. Cena predmetu plnenia podfa tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán v zmysle§ 3 
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znenr neskorilch predpisov. 

2. Cena za zriadenie a poskytovanie služby je podfa kalkulácie, ktorá tvori prflohu č. 4 tejto 
zmluvy: 
a) prfstupy do siete MPLS VPN podra článku l bod 1 a) je vo výAke 38 463,35 eur bez DPH, 

sadzba a výška DPH 20% /7 892,67 eur, cena s DPH 46 156,02 eur, 
b) verejnej telefónnej služby v lokalitách podfa článku l bod 1 b) je vo výške 737,45 eur bez 

DPH, sadzba a výAka DPH 20% /147,49 eur, cena s DPH 884,94 eur, 
c) K cene za poskytovanie verejnej telefónnej služby budú pripočftané ceny za prevádzku 

na telefónnych linkách v zmysle prllohy č.3 tejto zmluvy. 

3. Dohodnutá cena nezahtňa náklady, ktoré vzniknú poskytovaterovi v súvislosti s obnovou 
plnej funkčnosti riešenia, ak prerušenie alebo obmedzenie prevádzky alebo zriadeni služby 
bolo spôsobené zavineným konanlm objednávatera, tretrch osOb alebo Iných osOb 
konajúcich v mene objednávatera alebo s výslovným alebo konkludentným súhlasom 
objednávatefa. 

4. Náklady, ktoré vzniknú poskytovatefovi v súvislosti s obnovou plnej funkčnosti riešenia, 
prerušenie alebo obmedzenie prevádzky alebo zriadenia služby, ktoré bolo spôsobené 
nefunkčnosfou alebo chybovosrou technických zariadeni na poskytovanie slUŽieb alebo 
okolnosfaml na strane poskytovatera, alebo tretieh osOb alebo Iných osOb konajúcich v 
mene poskytovatera alebo s výslovným alebo konkludentným súhlasom poskytovatera 
a náklady spojené so správou a údržbou jednotlivých technických zariadeni na poskytovanie 
služby MPLS VPN znáša poskytovater zo svojho. 

5. Poskytovater je oprávnený vystaviť prlslušné faktúry za zriadenie a odovzdanie predmetu 
zmluvy a za poskytované služby až po ich kompletnom ukončeni. 

Článok lV. 
Platobné podmienky 

1. Cenu dohodnutú v článku Ili. tejto zmluvy je objednávater povinný uhradiť na základe 
faktúry vystavenej poskytovaterom. Faktúra ako platobný doklad musi obsahovať všetky 
náležitosti faktúry podfa § 71 zákona č. 22212004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni 
neskoriich predpisov a údaje podra Obchodného zákonnlka. V pripade, že faktúra 
neobsahuje potrebné náležitosti, vráti ju objednávater poskytovatefovi na prepracovanie 
s tým, že nová lehota splatnosti zač! na plynúf dňom doručenia prepracovanej faktúry. 

2. Podkladom pre zaplatenie ceny podfa článku 111. body 2 a 3 tejto zmluvy budú faktúry 
vystavené poskytovatel'om na základe protokolu podpfsaného oprávnenou osobou v zmysle 
článku Vl bod 1. plsm. d) tejto zmluvy. 

3. Objednávater je povinný platiť splatné čiastky ceny za poskytnuté služby v lehote splatnosti, 
ktorá je 30 dni od doručenia prlslušných faktúr objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje 
deň odpfsanla peňažných prostriedkov z účtu objednávatefa na účet poskytovatera. 
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Článok V. 
Záväzky poskytovateľa 

1. Poskytovater sa zaväzuje: 
a) zabezpečit pripojenie objednávatera v koncových bodoch definovaných objednävatefom 

podla technických parametrov uvedených v špecffikáclách a Iných dokumentoch 
uvedených v prflohách tejto zmluvy. 

b) poskytovar slUŽby definované v článku l bod 1 plsm. a) a b) v zmysle tejto zmluvy a jej 
prlloh, 

c) prenechal' do dočasného užrvanla koncové zariadenia definované v článku l. 
d) zabezpečit callcentrum s nepretr:titou prevá~kou a možnosťou telefonického 

nahlásenia poruchy prevádzky služby zo strany účastnlka, 
e) odstrániť technické problémy pri poskytovani predmetu zákazky do dvoch hodin od ich 

nahlásenla callcentru na celom územf Slovenskej republiky, 
f) zabezpečif bezpečnosť a Integritu poslelaných údajc;»v v sieti MPLS VPN, 
g) zabezpečit, aby posielané údaje nebcU sprfstupnené tretej osobe. 

Článok Vl. 
Záväzky objednávateľa 

1. Objednávater sa zaväzuje: 
a) bezplatne poskytnúť miesto určené na inštaláciu a umiestnenie zariadeni vereJneJ 

komunikačnej siete, ktoré sú vo vlastnfctve poskylovatera služby (dalej len .zariadenia") 
a bezplatne zabezpečit' napájanie zariadeni poskylovatera služby elektrickou energiou, 

b) bezplatne na požiadanie a po vzájomnej dohode ~možnlť montát, meranie a kontrolu 
zariadeni vo vlastnrctve poskytovatera, zabezpečujúcich plnenie predmetu zmluvy 
umiestnených v objektoch objednávatera. 

c) nezasahovať do natnštalovaného zariadenia poskytovatera a nemeniť jeho umiestnenie 
bez pfsomného súhlasu poskytovatera, 

d) poskytnúť súčinnosť pri protokolámom odovzdan! a prevziať riadne ponúknuté plnenie 
predmetu zmluvy. Oprávnená osoba na protokolárne prevzatie predmetu zmluvy za 
objednávatera je uvedená v Prflohe č. 2 tejto zmluvy, 

e) umožniť prlstup pracovnikov poskytovatera, alebo nfm určenej tretej osobe do svojich 
priestorov v objektoch, v ktorých sú umiestnené zariadenia poskytovateta. Menný 
zoznam pracovnikov, ktorf budú mať prrstup do uveden9ch objektov odovzdá 
poskytovater do 5 dni od účinnosti tejto zmluvy. 



Článok VIl. 
Nájom koncového zariadenia 

1. Poskytovater prenecháva objednávaterovi do dočasného užlvanla koncové zariadenia Cisco 
1921 v počte 2 ks a Cisco 2821 v počte 2 ks od zriadenia a odovzdania predmetu zmluvy 
v zmysle čl. ll. bod 3 tejto zmluvy a to na dobu celého trvania tejto zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že po ukončeni tejto zmluvy, objednávater umožni vstup 
zamestnancom poskytovatera do priestorov objednávatera, kde sú umiestnené koncové 
zariadenia za účelom demontáže uvedených koncových zariadeni. 

Článok VIU. 
Sankcie 

1. V prlpade nesplnenia zmluvne dohodnutého termlnu predmetu zmluvy, ktorý je stanovený v 
článku 2 bod 2 a 3, ako aj prllohy č. 2 tejto zmluvy je poskytovater povinn9 uhradif zmluvnll 
pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu zmluvy za každý aj začatý deň omeškania. 

2. Objednávater neuplatnf zmluvnú pokutu, pokiaľ je omeškanie spOsobené z dOvodov na jeho 
strane, tretieh stran, a/alebo ak k ometkaniu poskytovatera dOjde z dOvodu vyššej moci, 
resp. v dOsledku existencie okolnosti vylučujúcich zodpovednosr v zmysle ustanovenia 
§ 374 Obchodného zákonnlka. 

3. Oalšie sankcie za nedodržanie požadovaných dostupnost[ služieb môžu byť uplatnené 
v zmysle prrlohy č. 1 tejto zmluvy. 

4. Za oneskorenll llhradu faktúry je objednávateľ povinný uhradiť poskytovaterovi llrok z 
omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každ9 aj začatý deň omeškania. 

Článok IX. 
Prlslušné právo a rozhodovanie sporov 

1. Formulácia, výklad, vynútenie a vykonanie tejto zmluvy sa budú riadil' slovenským právom 
a budú vo výhradnej jurisdikcii slovenských súdov. 

2. Vo všetkých zéležltostiach týkajúcich sa interpretácie, výkladu, spOsobu, formy a rozsahu 
vykonania tejto zmluvy a vynútenia plnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy sa 
zmluvné str~ny podriaďuj(! výlučne prävomocl vecne a miestne pri slušných súdov 
Slovenskej republiky. 

Článok X. 
Osobitné ustanovenia 

1. Zmluvné strany súhlasia, že v rozsahu svojej zodpovednosti podniknú nevyhnutné kroky, 
ktoré zabránia vážnemu porušeniu Ich právnych povinnosti v súvislosti so zadanrm 

-5-



a realizáciou predmetu tejto zmluvy. Za vážne porušenie povinností sa považuje najmä 
akékoľvek úmyselné konanie či zanedbanie konania, ktoré spôsobí, resp. môže spôsobiť 
nedodržanie záväzkov a hmotné či nehmotné škody zmluvných strán (napriklad podvod, 
nelojálnosť, sprenevera). 

2. Bez ohľadu na skutočnosť, či zmluvné strany utrpeli škodu, k vážnemu porušeniu právnych 
povinností pre účely tohto vyhlásenia môže dôjsť, ak: 
• štatutárni zástupcovia zmluvných strán, predstavitelia, členovia výkonných, správnych 

orgánov poskytovateľa alebo zamestnanci objednávateľa resp. ich spolupracujúcich 
spoločností, bez ohľadu na právnu formu zamestnania, ktorí sú zodpovední za zadanie 
a realizáciu predmetu tejto zmluvy alebo nesú za tieto aktivity spoluzodpovednosť; 

• osoby, ktoré pracujú pre zmluvné strany alebo pre spoločnosť, ktorá je s nimi 
v zmluvnom vzťahu alebo sú zodpovedné za zadanie a realizáciu predmetu tejto zmluvy 
(subdodávatelia, konzultanti. projektoví manažéri, atď.) bez toho, aby boli priamo 
zamestnané u zmluvných strán; 

prijmú, žiadajú alebo si nechajú sľúbiť akúkoľvek výhodu (dar, pozvanie, honorár, zľavu, 
atď.) pre seba alebo tretiu stranu v súvislosti so zadaním a realizáciou predmetu tejto 
zmluvy, ak sú tieto výhody poskytnuté za účelom neprimeraného ovplyvnenia ich výkonu. 

Článok Xl. 
Záverečné ustanovenia 

1. Meniť a doplňať obsah tejto zmluvy je možné len písomne, formou očíslovaných dodatkov 
k zmluve podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prllohy: 
a) Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zmluvy. 
b) Príloha č. 2: Špecifikácia lokalít. 
c) Príloha č. 3: Cenník hovorov pre jednotlivé smery volaní. 
d) Príloha č. 4: Kalkulácia ceny. 
e) Príloha č. 5: Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti 

Slovak Telekom, a.s. 
3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia dostane 

poskytovateľ a dve objednávateľ. 
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv vedenom úradom vlády Slovenskej republiky. 

V Bratislave, dňa A~:.!· .. i?_./h 

Za poskytovateľa 

·········· - -····"·""-······· ·--· ·- ·· 

~nAdamec 
výkonný riaditeľ ICT a korporátneho segmentu 

' . -6-

212 

v Bratislave, dňa .J(/!:?.!.6 
Za objednávateľa 

, 
/' 

~ ............... . ,. 

PhDr. Ľudmila Benkovičová, CSc. 

Predsedníčka ú~El.~a&-c1 4': ., 

_,.... ~--·\ 

/i ~-' 



Prfloha č. 1 k zmluve: ,~pecifikácfa predmetu zmluvy" 

Predmetom zákazky je poskytovanie služby hlasovej a dátovej komunikačnej siete pre lokality 
štatistického Oradu SR pre potreby volieb do NR SR 2016. 

Zékazka pozostáva s nasledovných časti: 

- Zriadenie MPLS VPN siete (1xcentrála, 1x zélofné centrála, 50x OSÚ) 
- Zriadenie pripojenia lokalrt do VTS 
- Prenájom koncových zarladenf 
- Prevádzkovanie a poskytovanie služby 

Typy lokalit centrála- 1x, záložná centrála -1x, OSO -50x 

Miesto ooskytovanla služby: 

Verejný obstarávater požaduje, aby zriadenie MPLS VPN siete bolo zabezpečené 
v nasledovných lokalitách: 
a) centrála - Miletičova 3 Bratislava, 3 poschodie 
b) záložná centrála- na Hanulovej SIA, Bratislava 
c) OSÚ zriadené pre potreby volieb do NR SR v roku 2016 v lokalitách Okresných úradov 

a 1x testovacie osO v lokalite pracoviska šú SR v Bratislave: 

Počet Obvod~ lokalita OSÚ AdresaOSÚ 

1 Bratislava OÚ, Tomá§ikova 46, Bratislava 

2 Malacky OÚ, Záhorácka 2942/60A, Malacky 

3 Pezinok OÚ, M.R.~tefénika 10, Pezinok 

4 Senec OÚ, Hurbanova 21, Senec 

5 Tma va oú, Kollärove 8, Trnava 

6 Dunajská Streda OÚ, Korzo Bélu Bart6ka 3, Dunajská Streda 

7 Galanta OÚ, Novil Doba 1408/31, Galanta 

a Pleifany OÚ, Krajinsl<ä cesta 5053/13, Piešťany 

9 Senica oú, Vajanského 17, Senica 

10 Trenčln OÚ, Hviezdoslavova 3, Trenčln 

11 Bänovce nad Bebravou OÚ, Námestie l!. ~túra 717, Bánovce nad Bebravou 

12 Nové Mes1o nad Véhom OÚ, Hviezdoslavova 36, Nové Meslo nad Vähom 

13 Považské Bystrica OÚ, Centrum 1/1, Povafskä Bystrica 

14 Prievidza Gymnázium V. B. Nedoierského, Matice Slovenskej 16, 
Prievidza 

15 Komárno oú, Námestie M.R.Stefánika 10, Komárno 

16 Levice oú, Ul. l!. Stúra 53, Levice 
17 Nitra OÚ, ~tefänlkova trieda 69, NHra 



18 Nové Zámky OÚ, Podzámska 25, Nové Zámky 
19 äara oú, Hlavná 2/1, ša ra 

20 Topofčany OÚ, Námestie Ľ.Stúra 1738, Topofčany 
21 Žilina oú, Janka Kráfa 4, Žilina 

22 tadca OÚ, Slovenských dobravofnl'kov 1082, Čadca 
23 Dolny Kubfn OÚ, Námestie Slobody 1, Dolny Kubln 

24 Liptovsky Mikuláš OÚ, Námestie osloboditerov 1, Liptovský Miku lá! 

25 Martin oú, NámesUe S.H.Vajanskeho 1, Martin 

26 Námestovo OÚ, Miestneho priemyslu 571, Nämestovo 

27 Ružomberok OÚ, Oončova 11, Ružomberok 

28 Banská Bystrica Oú, Námestie Ľudovfta Stúra 1, Banská Bystrica 

29 Brezno Oú, Námestie gen. M.R.Stefänlka 40, Brezno 

30 Lučenec OÚ, NémesUe republiky 26, Lučenec 
31 Rimavská Sobota OÚ, M.Tompu 2, Rimavská Sobota 

32 Verký Krti§ OÚ, Nám. AH.Skuttétyho 11, Vel'ký Krtfš 

33 Zvolen OÚ, Námestie SNP 35/48, Zvolen 

34 Žiar nad Hronom OÚ, Námestie Matice slovenskej 8, Žiar nad Hronom 
35 Prešov OÚ, Námestie mieru 3, P~ov 

36 Bardejov OÚ, Olhy rad 16, Bardejov 
37 Humenné oú, Kukorelllho 1', Huinenne 

38 Kežmarok OÚ, Or. Alexandra 61, Kežmarok 
39 Poprad OÚ, Nábrežie Jäna Payja ll. 16, Poprad 
40 Stará Ľubovňa OÚ, Námestie generála Stefánika 1, Stará Ľubovňa 
41 Stropkov OÚ, Hlavná 26, Stropkov 

42 Svldnlk OÚ, Sovietskych hrdinov 102, Svldnlk 

43 Vllilnov nad Toprou OÚ, Námestie slobody~. Vranov nad Toprou 

44 Ko§ lee OÚ, Komenského 52, Ko~ice 
45 Kollce - okolie OÚ, Hroncova 13, Kollce- okolie 
46 Michalovce OÚ, Námestie slobody 1, Michalovce 

47 Rožňava Oú, Spltáls~ 3, Rožňava 
48 Spl!ská Nová Ves oú. Stefánikovo námestie 5, SpiAská Nová Ves 
49 Trebl§ov OÚ, M.R.Stefánika 1161/184, Trebišov 

50 Testovacie pracovisko 
OSÚ Ústredie Sú SR, Miletičova 3, Bratislava 

Doba D9Skvtovanla služby: 

Do 12. 02. 2016 musia byť zriadené centrálne uzJy MPLS VPN siete (1xcentrála, 1x zéložná 
centrála) a testovacie pracovisko na ústredf šú SR. 
Do 22. 02. 2016 musia byť zriadené a poskytované služby celého predmetu Zákazky vrátane 
nalnštalovaných koncových zariaden( vo všetkých lokalitách. 
Poskytovanie služby musi byť do 08. 03. 2016. 
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1. Dátové komunikačné služby. popis služby: 

Verejný obstarävater požaduje dátové pripojenie centrály a dátové pripojenie všetkých OSÚ 
verejného obstarávatera do uzavretej MPLS VPN siete L3 úrovne. MPLS VPN slef L3 úrovne 
poskytne prepojenie v§etkých prevádzok v nej pripojených. Dátová komunikácia musi byť 
oddelená od verejného Internetu. 

1.1. Koncový bod· centrála( počet 1) a záložná centrála (počet 1) 

Dátové symetrické pripojenie na centrále s rýchlosťou 20 Mbit/s a záložnej centrále s rýchlosťou 
10 Mbit/s pre VPN na L3 úrovni (určených na Internú dátovú prevádzku). Realizácia VPN musi 
byt' technológia MPLS. Požaduje sa podpora QoS, minimálne 4 rôzne triedy (Best effort, 
business data, video, voice). Vyžaduje sa dodržiavanie a garancia parametrov v každej triede. 

Symetrické prfstupy k MPLS VPN musia byť s garantovanou rýchlosťou. 

Základná konfigurácia bude pozostávať z nasledovných komponentov: 

• CE smerovač s rozhranlm Ethernet l FastEthemet- odovzdávacie rozhranie WAN siete, 
• prfstupový okruh pre pripojenie k IPIMPLS sieti, 

Požadujeme poskytnút v lokalitách centrály a záložnej centrály okrem CE routrov aj 
Customer Premlses Equlpmen (CPE) ro~re. ktoré budú v správe verejného obstarávatera. 

V prlpade hardvérovej poruchy zabezpe~f poskytovater výmenu zariadenia v zmysle 
požadovaných parametrov. 

Verejný obstarávater požaduje Quality of Service (QoS) v MPLS -súbor merateľných veličln, 
ktoré garantujú kvalitu prenosu dát, a to vytvorenrm nasledujúcich tried služby, tzv. Class of 
SeNice (CoS): 

• .Best Efforľ- základná trieda bez prforitlzácie, 
• .Business"- trieda vhodná pre aplikácie citlivé na stratu paketov (SAP, databázové aplikácie, 

CRM aplikácie, ... ), 
• .streaming" -malé oneskorenie a variačný rozptyl paketov (streamované video, 

vldeokonferencie, e-leaming, ... ), 
• .Valce"- garancia oneskorenia paketov, variačného rozpätia a straty paketov, 

optimalizovaná pre prenos hlasu. 
Garancie kvalitatrvnych (prevádzkových) parametrov (len pre službu MPLS VPN, symetrické 
pri stupy): 
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ĎaiAle náletitosti dátových slu!ieb pre centrálu a záložnú centrálu: 

- detailný popis technického riešenia a použitej technológie na strane poskytovatel'a, 
- cferová dostupnosť služby je 99,99%. Dostupnosť slu!by je počltaná na 30 dňovej mesaälej 

báze ako podiel rozdielu celkového času poskytovania služby a celkového času 
nedostupnosti služby s celkovým časom poskytovania slu!by, 

- mimo pripadov vyUej moci bude maximálna doba opravy poruchy do 2 hodfn od nahlásenfa 
poruchy. Plánovaná údržba je max.1 hodina mesačne bez prerušenia prevádzky. Plánované 
údržby zverejni poskytovateľ minimálne 3 dni vopred. 

1.2 Koncový bod • OSÚ verejného obstarávatera zriadené pre potreby volieb do NR SR v 
roku 2016 

Dátové asymetrické pripojenie s rýchlosťou 5120/1024 kblt/s do MPLS VPN na L3 urovni 
(určených na Internú dátov(! prevádzku). Realizácia VPN musf byf technológia MPLS. 

Asymetrické prfstupy k MPLS VPN musia byt s garantovanou rýchlosťou. 

Základná konfiguräcla bude pozostávať z nasledovných komponentov: 

• CE smerovač s rozhranim Ethernet l FastEthemet s možnosťou pripojenia min. 4 ks 
zariadeni verejného obstarávatera cez rozhranie Ethernet l FastEthemet - odovzdávacie 
rozhranie WAN siete, 

• prfstupový okruh pre pripojenie k IPIMPLS sieti, 
• prlstup bez obmedzeni: bez agregácie a uplatňovania FUP (Fair User Policy). 

Ďalšie náležitosti dátových služieb pre pobočky verejného obstarävatera: 

- cferová dostupnosť služby je 99,9%. Dostupnosť slu!by je počftaná na 30 dňovej mesačnej 
báze ako podiel rozdielu celkového času poskytovania služby a celkového času 
nedostupnosti služby s celkovým časom poskytovania služby, 

- mimo pripadov vyšiej moci bude maximálna doba opravy poruchy do 2 hodfn od nahlásenla 
poruchy. Plánovaná údržba je max.1 hodina mesačne bez prerušenia prevádzky. Plánované 
(!držby zverejni poskytovater minimálne 3 dnl vopred. 

2. Hlasové komunikačné služby, popis službY : 

Verejný obstarávater požaduje zriadenie a prevádzkovanie hlasových slu!feb pre pripoJenie 
OSÚ (okrem testovacieho pracoviska OSÚ v ústredf ~ú SR, Miletičova 3, Bratislava) do verejnej 
telefónnej siete a požaduje zabezpečiť všetky §tandardné služby poskytované 
telekomunikačnými operátormi: 

- volania v rámci telefônnej siete uchádzača, 
- volania do sletf mobilných operátorov, 
- volania do pevných národných sieti, 
- vofanla do telekomunikačných sieti v krajinách EU. 
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Verejn9 obstarávater požaduje k telefónnym linkám aj prenájom Mandardn9ch telefónnych 
aparátov napájan9ch zo siete operátora. 

Oaläie náležitosti dáto'J9ch služieb pre centrálu a záložnú centrálu: 

- cf~rová dostupnosť sluiby je 99,99%. Dostupnosť slutby je počltaná na 30 dňovej mesačnej 
báze ako podiel rozdielu celkového fasu poskytovania služby a celkového času 
nedostupnosti služby s celkov9m fasom poskytovania služby, 

~ mimo pripadov vyš§ej moct bude maximálna doba opravy poruchy do 2 hodin od nahlésenla 
poruchy. Plánovaná údržba je max. 1 hodina mesačne bez preruienia prevádzky. Plánované 
(Jdrtby zverejni poskytovater minimalne 3 dni vopred. 

SANKCIE 

Doba opravy (TTR) a dostupnosť služby (Service Avallability, SA): 

Lokality MPLS 

SLA F!arameter Hodnota Vymedzenie času (en 
TTR 2 hodiny o~24h l 7 dni v týždni 

SA 99,9% 0-24h 17 dni v týždni 

Doba opravy (TTR) ~ je garantovaná doba opravy poruchy vyjadrená v minútach alebo hodlnéch 
a počfta sa ako doba medzi telefonlck9m nahlésenfm poruchy účastnlkom operátorovi 
servisného strediska a okamihom obnovenia prevádzky, potvrden9m úfastnlkom. 

Dostupnost služby (SA) ~je garantovaná dostupnost služby (Jej koncového bodu) vyjadrená ako 
podiel času počas ktorého mOže účastnik užfvar službu v dohodnutom rozsahu a kvalite, tak ako 
je stanovené v jej technlc~ch podmienkach a doby pokrytia (CT) v rámci sledovaného obdobia. 
V9sledná hodnota SA je vyjadrená v percentach a zaokrúhfuje sa na dve desatinné miesta 
smerom nahor. 

TTR sa viRe na primárny prlstup, SA sa viaže na celkovú dostupnosť lokality (koncového bodu 
služby) za mesiac. 

Vrátenie časti už zaplatenej ceny za poskytovanie služby za nedodržanie dohodnutej úrovne 
služby: 

Lokality MPLS 

Hodnota SLA V9ška časti ceny l 

SA>99,99% Bez vrátenia 

99,90 % > SA > 99,58 % 5% z ceny za použfvanle prlslušného prfstupu s SLA 
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99,58 % >SA> 99,31 % 10% z ceny za použfvanie prfslušného prfstupu s SLA 

99,31% >SA 15% z ceny za použfvanie príslušného prfstupu s SLA 

Hodnota SLA Vý~ka časti ceny 

Za katdú ďalšiu začatú hodinu omeAkania 5% z ceny za 
TTR > 2 hodiny použfvanfe prfslušného prfstupu s SLA, max. do výäky 30% 

PODPORNÉ ČINNOSTI K WAN SIETI 

Verejný obstarávateľ požaduje k vytvorenej WAN sieti zabezpečenie podporných služieb, ktoré 
umožnia nadštandardnú správu siete, prehľad o jej aktuálnom stave a zvýšenú bezpečnosť. 

Jedná sa hlavne o nasledovné služby : 
~ konfiguračné služby CE a CPE smerovačov, 
- bezpečnostné služby (manažment bezpečnostných udalosti, konzultácie 

k bezpečnostným udalostiam a opatreniam), 
- monitoring prevádzky, 
• zvýšená podpora pri mimoriadnych (havarijných) udalostiach. 

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača, aby disponoval callcentrom s nepretržitou 
prevádzkou a možnosťou telefonického nahlásenia poruchy prevádzky služby zo strany 
verejného obstarávatera. Uchádzač uvedie popis tohto callcentra s uvedenim kontaktného 
telefónneho čfsla pre účely kontroly funkčnosti callcentra. 
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Návrh riešenia: 

r;entrála a záložná centrála 

Pre oba prfstupy k MPLS je potrebné zriadiť dátovú službu Business CityNel Je to dátová 
služba určená predovšetkým pre spoloenosti, ktoré majú vysoké nároky na dostupnosť služby. V 
požadovanej lokalitách budú umiestnené koncové zariadenie smerovae Cisco (CE a CPE), ktoré 
zostávajú vo vlastnfáve Telekom u. CPE-základná konfigurácia. CE- konfigurácia, dohľad a 
údržbu počas celého zmluvného obdobia. 

Smerovae Clsco sa pripoji cez rozhranie Ethernet k linkovému modemu, ktorý vytvori fixný 
§lrokopásmový dlgltälny okruh cez metalickú sieť k najbiiHiemu prfstupovému uzlu PoP (Point 
of Presence). Tento uzol je vstupnou bránou do chrbticovej MPLS siete Telekom u. 

SlUŽba Business CttyNET (BCN) predstavuje komplexné rietenle dátovej, hlasovej 
a multimediálnej komunlkécie. Umožňuje vzájomné prepojenie ~N sieti zákaznfka do VPN 
prostrednlctvom itandardného vysokorýchlostného prfstupu s komunlkaeným rozhranfm 
Ethernet s rýchlost'aml od 2 Mblt/s do 1 Gbit/s. Vysokorýchlostný prrstup je symetrickým 
prtstupom poskytovaným na optickom alebo metalickom vedeni. 

Základný princip fungovania služby Business CityNET spoerva vo vysokokapacitnom transporte 
(prenose) dátovej prevádzky, prostrednlctvom oddelených dátových tokov, tzv. VLAN cez 
swltcho~nú MetroEthemet sieť (MEN). Transport dát v MEN sieti prebieha na báze Ethernet. 

Pripojenie centrály ~tatlstlckého úradu SR na adrese Bratislava, Miletleova 3 zrealizujeme ako 
Business CltyNET pripojenie s doplnkovou službou MPLS VPN a kapacitou 20 Mbit/s. 
Odovzdávacrm rozhranlm bude 100 Base-T (Full Duplex, Auto Negotlatlon) na routri Telekomu. 

Pripojenie záložného pracoviska étatistlckého úradu SR na adrese Bratislava, Hanutova 5/A 
zreaJizujeme ako BCN pripojenie s doplnkovou službou MPLS VPN a kapacitou 10 Mbit/s. 
Odo~~ávacim rozhranim bude 1 OO Base-T (Full Duplex, Auto Negotlatlon) na routri Telekomu. 

Pre prfpad prechodu na záložnú centrálu (nahlásenie útoku, požiar, ••. ) bude na NMC 
k dispozicii pohotovostná služba, ktorá zabezp&ei prerútovanie na záložné centrum 
konfiguračným zásahom (down/up, zmena JP adresécle). Prechod na zéložné pracovisko 
zrealizujeme len v prfpade, že o to požiada dopredu na to ureený pracovniklpracovnfcl 
Štatistického úradu SR. Deklarovaný čas na prechod komunikácie na záložné centrum bude do 
cca 1 hodiny - zákaznik si počas tejto doby fyzicky presunie svoje serveri a ostatný potrebný 
HW. 

Na pňméme pracovisko centrály Milettrova 3, Bratislava- primárny okruh 20 Mbitls k MPLS 
VPN dodáme CE smercvae typu Cisco 1921 SEC-K9. 

Na záložné pracovisko centrály Hanulova SIA, Bratislava- záložný okruh k MPLS VPN dodáme 
CE smerovae CISCO 2821.SEC/K9. 

Zároveň predkonfigurujeme základnou konfigurácfou aj dva CPE routre. Pre centrálu Clsco 
1921 SEC-K9, pre záložné pracovisko CISCO 2B21.SEC/K9. 

-13--



Na symetrických okruhoch poskytneme podporu QoS (4 triedy: Best Effort, Business, Streamlng 
a Voice). Je možné dohodnúf ako statické, tak aj dynamické zdieranie pásma. 

• .,Best Efforľ - základné trieda bez prioritizácle 
• .,Business•- trieda vhodná pre aplikácie citlivé na stratu paketov (SAP, databázové aplikäcie, 

CRM aplikácie, ... ) 
• .,Streaming" - malé oneskorenie a variačný rozptyl paketov (streamované video, 

vldeokonferencle, e-leamlng, ... ) 
• ,.Voice"- garancia oneskorenia paketov, variafného rozpätia a straty paketov, 

optimalizovaná pre prenos hlasu 

Lokality OSÚ 

Pripojenie ostatných 50 lokalit štatistického úradu SR na Slovensku zrealizujeme ako 
asymetrické pripojenie do siete MPLS VPN. 

Pristupový okruh bude realizovaný ako .Fixed Broadband Access• - aDSL prlstup (ďalej ten 
.FBA-aDSL pri stup) k sieti MPLS VPN mimo verejný Internet prostrednlctvom technológie 
aDSL2+. V rámci rieäenla Vám pom1kame prenosovú rýchlost' 5120/1024 kblt/s bez agregácie 
a FUP. Na routroch pobočiek sprlstupnfme 4 Ethernet porty. 

Tento druh prlstupu obsahuje všetky komponenty potrebné pre plnohodnotnú komunikáciu do 
VPN (t. j. aDS L prlstup a koncové zariadenie Clsco). Jedinou podmienkou zriadenia je 
dostupnost' technológie aDS L v požadovanej lokalite. 

Ide o pristup bez obmedzeni, l j. bez agregácie a uplatňovania FUP (Fair User Policy). Koncové 
zariadenie je v správe Telekomu. 

Prlstup k službe MPLS VPN si v tomto prlpade nevyžaduje konfiguráciu lP See tunela, pretože 
sa jedná o priamy prfstup k MPLS sieti, tzn. prenáAané dáta idú mimo Internet rovno do privátnej 
MPLS siete Telekomu. 

Na lokalitách Slovenska nasadfme routre Clsco rady 800. 

CISCO 866 

CISC0886 

Pripojenie zrealizujeme asymetrickým FBA pri stupom aDS L s prenosovou rýchlosťou 
5120/1024 kbltls. Vo všetkých ADSL lokalitách pridelfme komunikačný profil .A" -1000/o Best 
Effort. Vo všetkých lokalitách bude na routroch odovzdávacfm rozhranfm rozhranie Fast 
Ethernet (FE, Full Duplex). 
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Hlasová služba 

Na lokalitách podra zoznamu Telekom pripravi aj telefónnu linku, ktoŕcl buqe mat samostatný 
priebeh (samostatné páry). Spoločný pár pre aDSL linku a TF linku použite len v pripade, že 
nebude Inak možné pripojenie po dvoch pároch. 

Zrealizujeme pripojenie lokalit do Valce VPN siete. 

Počas volieb v minulosti sa Telekom podlefal na hladkom priebehu volieb aj systémom 
pohotovosti vybratých pracovnikov a to s pôsobnosťou na celom ÚZemi Slovenska. Podobný 
scenár možno predpokladať aj v roku 2016. Počas volieb sa spravidla vyhlasuje aj zákaz 
konfig~:~račných zmien v sieti Telekomu, aby sa tak zabránilo náhodným a nechceným zmenam 
a výpadkom. 

Doplnková slu{ba SLA 

V ~gt ri$nia Vám ponúkame využitle doplnkovej služby Service Level Agreement (SLA) 
úrovne Gold. 

Služba predstavuje dohodu, v ktorej sa Telekom zaväzuje k nadštandardneJ úrovni poskytovania 
služby. V rámci SLA sa sledujú vybrané parametre sllJŽt)y a v prfpade Ich prekročenia je 
poskytnuté finančná kompenzácia. Parametre SLA predstavujú garancie poskytovania služby z 
pohfadu jej zabezpečenia, údržby, prevádzky a kvality. 

Služba je vhodná najma pre firmy, ktoré poskytujú svoje služby v reálnom čase a preto garancia 
zabezpečenia a kvality služby je pre nich nevyhnutná pre úspešné podnikanie vo svojej oblasti 
(napr. banky, poist'ovne, štátna správa, verké obchodné domy a Iné). 

úroveň poskytovania služby pre symetrické prfstupové okruhy (centrála a záložná centrála): 



úroveň poskytovania služby pre symetrické prlstupové okruhy (lokality OSÚ): 

koncového bodu slu!by. 

Garancie kvalitaUvnych (prevádzkových) parametrov (len pre slUŽbu MPLS VPN, symetrické 
prfstupy) (centrála a záložná centrála): 

<BO ms 

Parametre platia pre 95% garantovaného (sledovaného) času. 
*pri verkostl paketu 512 bajtov s 70% využitrm pásma vyhradeného pre tento CoS 
- pri verkosti paketu 64 bajtov s 70% využitfm pásma vyhradeného pre tento CoS 

SA predstavuje dostupnosť služby za mesiac. 

Podpora pri SLA 

• 0-2417 (nonstop) 
• 7-17 hod. v pracovných dňoch 

Výhody služby 

Pri zriadeni SLA: 

• promptné Informovanie o reallzovaternosti objednávky 

BO ms 

• garantovaný čas zriadenia služby od prijatia objednávky až po pripravenost' služby na 
použlvanle 

• garancia minimálnej doby testovania slUŽby 



Zabezpečenie služby 

• garancia vysokej dostupnosti služby 
• proaktrvny monitoring 
• garancia doby opravy poruchy (pohotovosť 24m 
• garantovaná maximálna doba odozvy na nahlásenú poruchu 
• Informovanie o stave rie!enla poruchy 

Poskytovanie služby 

• garancia dynamickYch (prevádzkových) parametrov 
• pristup k reportom 
on-line prfstup k údajom o dodržiavani úrovne poskytovania služby za sledované obdobie 

Sankcie 

Doba opravy (TTR) a dostupnosť služby (Service Avallabillty, SA): 

Lokality MPLS 

SLA Parameter Hodnota Vymedzenie času (CT) 

TTR 2 hodiny 0-24h /7 dni v týždni 

SA 99,9% 0..24h /7 dni v týždni 

Doba opravy (TTR) • je garantovaná doba opravy poruchy vyjadrená v minútach alebo hodinách 
a počlta sa ako doba medzi telefonickým nahlásenrm poruchy účastnlkom operátorovi 
servisného strediska a okamihom obnovenia prevádzky, potvrdeným účastnikom. 

Dostupnost' služby (SA) -je garantovaná dostupnosf slutby Qej koncového bodu) vyjadrené ako 
podiel času počas ktorého móže účastnlk užlvar službu v dohodnutom rozsahu a kvalite, tak ako 
je stanovené v jej technických podmienkach a doby pokrytia {CT) v rámci sledovaného obdobia. 
VýsJedné hodnota SA je vyjadrená v percentách a zaokrúhl'uje sa na dve desatinné miesta 
smerom nahor. 

TIR sa viaže na primárny pristup, SA sa viaže na celkovú dostupnost' lokality (koncového bodu 
slUŽby) za mesiac. 

Vrátenie časti už zaplatenej ceny za poskytovanie služby za nedodržanie dohodnutej úrovne 
služby: 



Lokality MPLS 

Hodnota SU\ VýAka časti ceny 

SA>99,99% Bez vrátenia 

99,90 % > SA > 99,58 % 5% z ceny za použrvanle prfslušného prfstupu s SU\ 

99,58 % > SA > 99,31 % 10% z ceny za pouffvanle prlslušného prfstupu s SLA 

99,31% >SA 15% z ceny za použJvanie príslušného prJstupu s SU\ 

Hodnota SLA Výška časti ceny 

Za ka!dú ďalšiu začatú hodinu omeäkania 5% z ceny za 
TTR > 2 hodiny používanie prfslušného prfstupu s SLA, max. do výšky 30% 

Proces odstraňovania porych. Cali Centrum 

Pre odstraňovanie porúch služieb je definovaný interný proces troubleshootingu: 
• Interný proces- Rldenle porúch služieb velkých zákaznfkov. 
• Proces je ISO certifikovaný a jeho certifikácia je auditovaná na ročnej báze. 
• Proces je na ročnej báZe podrobený nezávislému internému auditu. 
• Proces je implementovaný podfa eTOM modelu. 
• Oa!Aie skutočnosti sú nastavené v zmysle Všeobecných podmienok a vzájomných zmlúv. 

Hlavné fázy procesu 
• Ohlásenie, prebratie poruchy a detekcia. 
• Diagnostika a oprava. 
• Ukončenie poruchy. 

Kontakt pre nahlasovanie porúch 
0800123 369 
0800 140 129, 121 29 

Ohlásenie poruchy 
Poruchy sú ohlasované telefonicky 2417/365 na člslo uvedené v tabul'ke. 



Pri ohläsenf poruchy prebieha nasledujúci proces: 

fP.~ lh ;lf!- .. 
~ srean ·~ 

liorlla. I'GOdaEillt.l ,;z 
•d!ril r 

Ohlasujúci 
• Poskytne Identifikáciu služby. 
• Kontaktné Informácie (meno, telefón, technicky spôsobilá osoba v mieste poruchy ... ). 
Popi~ prejav. 
• Potvrdi funkčnos! vlastných zariadeni, napájania, kabeláže a podobne. 
• Poskytne prlpadné dal§le informácie, ktoré môžu pomocť pri diagnostike a oprave. 

Preberajúci poruchu 
• V prfpade potreby zadá doplňujúce Informácie. 
• Založi trouble ticket 
• Na požiadanie zákaznika poskytne Identifikáciu trouble ticketu pre urahčenle neskoršej 
komunikácie. 

lnfonnovanle 
• Systémovtl notifikácia pri otvorenf trouble ticketu. 
• Zákaznfk sa može skontaktovať s pracoviskom pre Informáciu o aktuálnom stave 
riešenia poruchy (bezplatné člslo). 
• Priebe!ná výmena doplňujúcich informácii podra operatlvnej potreby. 
• Systémová notifikácia pri uzavreti trouble ticketu. 

Diagnostikovanie a oprava 
V tejto fáze pretekä trouble ticket dohFadovými pracoviskami a riadiacimi pracoviskami, 
ktoré Identifikujú zdroj poruchy a vykonajú nápravu (dlalkovo alebo technikom v mieste 
technológie alebo u zákaznlka). 

Ukončenie poruchy 
Dátové služby sú ukončované telefonicky a s potvrdenlm zákaznfka o funkčnosti služby. 
Trouble ticket systém {TTM) 
• Systém pre evidenciu porúch a workflow systém pre troubleshootlng. 
• Prepojený na ďalšie systémy (CRM, lnventory ... ). 
• Nastavuje hlavné parametre podra dohodnutých parametrov (SLA, L T ... ). 
• Nastavuje ďal§le parametre a Informácie pre technikov rfe§iacich poruchu (l T, Zákaznlk, 
• kontakty, segment, služba a jej parametre, lnventory lnfonnácla ... ). 
• Leguje (aktivity, poznámky ... ). 
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Podporné činnosti k WAN sieti 

K vytvorenej WAN sieti V am ponúkame aj bal rk podporných služieb, ktoré Vám umožnia 
nadštandardnú správu siete, prehľad o jej momentalnom stave a zvýšenú bezpečnosť WAN 
siete. Ponúkame Vám spravovanie CPE zariadeni s vytvorenim OMZ zóny, kde by sme Vám 
zabezpečili správu o bezpečnostných udalostiach spojenú s konzultáciou, návrhom a realizáciou 
rleäenla. Prostrednictvom monitoringu Vám vieme optlmalizovaf Vašu siet a pomOct' zfskaf 
prehrad o vyťaženosti jednotlivých liniek. V ease mimoriadnych udalosti (nahlásenle útoku, 
požiar, ... ) a potreby prejsf na záložnu centrálu Vám taktiež vieme poskytnút' nadštandardnú 
starostlivost. Bude k dispozicii pohotovostná slu!ba, ktorá zabezpeči presmerovanie záložné 
centrum konfiguračným zásahom (down/up, zmena lP adresácle). 

V rámci balfku podporných služieb pOjde hlavne o nasledovné konkrétne činnosti : 

Sprava o SLA a prevádzkových trendoch 

Sledovanie bezpečnostných eventov a security upgradov na zariadeniach Telekom u 
použitých pri poskytnutl služby 

Sprava o bezpečnostných udalostiach na zariadeniach Telekomu použitých pri 
poskytnut( služby 

Konzultácie k bezpečnostným udalostiam na zariadeniach Telekomu použitých pri 
poskytnut! služby 

Optimalizácia WAN siete, sledovanie vyťaženosti liniek a prioritizácia dát 

HoUine SLA na PC utlvatera 

Spolupráca pri správe CPE zariadeni v centrále zákaznlka, bezpečnost prenosu údajov, 
správa OMZ (sledovanie counterov,eventov, SW-upgradov, a pod) 

Podpora pri mimoriadnych udalostiach (nahlásenie útoku,požiar, ... ) . 



u 
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Obr.l: Schémo siete pre ~totistlc/cý úrad SR pre vofby da NR SR 2Dl6 



Prfloha ~. 2 k zmluve: ,,špecifikác:ialokalrt" 

Miesto ooskvtovanla slutpvľ 

a) centrála - Miletičova 3 Bratislava, 3 poschodie 
b) založnä centrála- na Hanulovej 5/A, Bratislava 
c) OSÚ zriadené pre potreby volieb do NR SR v roku 2016 v lokalitách Okresných úradov 

a 1x testovacle OSÚ v lokalite pracoviska ~ú SR v Bratislave: 

Počet Obvod- lokalita OSÚ AdresaOSÚ 

1 Bratislava Oú, Tomáiikova 46, Bratislava 

2 Matacky OÚ, Záhorácka 2942/60A, Malacky 

3 Pezinok OÚ, M.R.Štefánika 10, Pezinok 

4 Senec OÚ, Hurbanova 21, Senec 

5 Trnava OÚ, Kollárova 8, Trnava 

6 Dunajská Streda OÚ, Korzo Bélu Bartóka 3, Dunajské Streda 

7 Galanta OÚ, Nová Doba 1408/31, Galanta 

8 Piešfany OÚ, Krajinská cesta 5053/,13, Pleit'any 

9 Senica Oú, Vajanského 17, Senica 

10 Trenčln OÚ, Hviezdoslavova 3, Trenčln 
11 Bitnovce nad Bebravou OÚ, Nämestie Co Štúra 1n, Bánovce nad Bebravou 

12 Nové Mesto nad Váhom OÚ, Hviezdoslavova 36, Nové Mesto nad Váhom 

13 Povatská Bystrica OÚ, Centrum 1/1, Považská Bystrica 

14 Prievidza Gymnäzium V. B. Nedožerského, Matice Slovenskej 16, 
Prievidza 

15 Komárno OÚ, Námestie M.R.Štefánika 1 O, Komárno 

16 Levice OÚ, Ul. Ľ. Štúra 53, Levice 

17 Nitra OÚ, štefánikova trieda 69, N'rtra 
18 Nové Zámky OÚ, Podzámska 25, Nové Zámky 
19 Sara oú, Hlavná 2/1, šara 

20 Toporčany Oú, Námestie Ľ.Stúra 1738, Toporčany 

21 Žilina oú, Janka Krára 4, :Žllina 

22 čadca OÚ, Slovenských dobrovoFnikov 1082, Čadca 
23 Dolný Kubfn OÚ, Námestie Slobody 1, Dolný Kubfn 

24 Liptovský Mikuläl OÚ, Nämestie osloboditerov 1, Uptovský Mikulál 
25 Martin OÚ, Námestie S.H.Vajanského 1, Martin 
26 Nämestovo OÚ, Miestneho priemyslu 571, Námestovo 
27 Ružomberok OÚ, Dončova 11, Ružomberok 

28 Banskil Bystrica OÚ, Námestie Ľudovfta Štúra 1, Banská Bystrica 
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29 er~o OO, Námestie gen. M.R.Štefánika 40, Brezno ., 
30 Lučenec OÚ, Námestie republiky 26, Lučenec 

31. ~v~~bota OÚ, M.Tompu 2, Rimavská Sobota 
32..- vel'ký t<rt1i OÚ, Nám. A.H.$k~lt$yf1o 11, Verltý Krtll 

~ Zvolen OÚ, Némas~ SNP 35148, Zvo-l~n 

34 ~r J1ad Hronom oú, Nlimestie Matice slovenSkej 8, Žiar nad Hronom 

35 Pralo v Oú, Namestie mieru 3, Preiov 

36 Bardejov OÚ, Dlhy rad 16, Bardejov 

37 Humenné Oú, KukoreUiho 1, Humenné 

38 Kežmarok oú, Dr. Alexandra 61 , Kežmarok 

39 Poprad OÚ, Nábre!le Jána Pavla ll. 16, Poprad 

40 Stará l!ubovňa OÚ, Námestie generála štefánika 1, Stará l!ubovňa 

41 Stropkov OÚ, Hlavná 26, Sbopkov 

42 SVietnik Oú, Sovielskych hrdinov 102, Svldnlk 

43 Vranov nad Topfou OÚ, Námestie slobody 5, Vranov nad Topl'ou 

44 Kolfce OÚ, Komenského 52, Koilce 

45 Koilce - okolie Oú, Hroncova 13, KoAice -okolie 

4~ Michalovce Oú, Námestie slobody 1, Michalovce 

47 Rofňava OÚ, apitáfska 3, Rožňava 
48 Spl§ská Nová Ves OÚ, atefánikovo námestie 5, Spišská Nová Ves 

49 Trebllov oú, M.Rštefánlka 1161/184, Trebiicv 

50 Testovacie pracovisko 
OSÚ ústredie šú SR, Miletičova 3, Bratislava 



Prlloha ~. 3 k zmluve: "cennrk hovorov pre jednotlivé smery vola nf" 



Príloha č. 4 k zmluve: nKalkulácia ceny" 

1 8041,25€ 9649,50€ 8041,25€ 9649,50€ 

1 5 667,10 E' 6 800,52 E 5 667,10 E 6 800,52 f 

50 495,10 E' 594,12 E' 24 755,00 E' 29 706,00 € 

15,05 E' 18,06 E' 737,45 E' 884,94 €' 



Priloha č. S k zmluve: "Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti 
Slovak Telekom, a.s.," 



10sti 

e.s., 11 

·m •• 
~i.~iňlenkypra poskytovanie verejných služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ďalej len .VP1 
~.j; ~15 pojem Zmluva, rozumie sa 11111) &anJOiná Zmluva. jej dodatky, 

- Jef neoddeliterné súčasV a v§elky prllohy, al< nie je uvedené 
lSíi'·l: ..P.iid,iijiflP Inak. SUčasfou Zmluvy je C~n~ OP, Podmienky 
"t" ~ T~, ~.~. so sklom ~kalská 28, 817 spracúvania údajov a VP, ak n~ ja $)h_~uté Inak. 
s_~ ~ .. J~~: 35 7~ 469, zaplsaná v Obch. Ctnnlk pra ~kytovanle sluflib (aj .,c;:ennUc-) je aktuálny 
~ ~-~~~slava l, Odd: Sa, Vl. čfsl9: 2081/B cennlk cien Služieb, o~uje podrobnosti o jednorazových, 
'täf?.Jtodn~ • • w alebo .,Tetekpm•) je v ~lade so pravldelnych, variabilných C§péch, vrátane lermlnu 
~ a._so ~ým a lndlviduälnyml poyolenlaml zúčlovacleho obdobia a sp6sobe úhrady cien a Informácie, 
~~J. ~~om pre reguiAclu • elektronických ako st Oeastnlk 11)02e vrtfadar ínformäde o aktuálnych 
~l l ~kNýéh slu21eb {.Ru, podnikom cen~ a prl~ných zl' a~ t týchto d~. 
~m ~cké komunikačné siete a služby Oso~j podmlepky (aj .,OP") sú špecifické podmienky 
v.~U:~~ činnosti aj Iné služby. pra vybrané typy Služieb. 

2. netg VP ~JQ!priva .a povinnosti medzi Podnikom Vytila ~oc je ak$korvek okolnosr, vylučuJúca 
~ ,~rQIJl elektronických komunlkačnjch zodpovednost' v zmysle ~vnP.~ predpisov, najmä havárie, 
~J~Ictvom m<>bilných alebo pevnS'ch sieU a iJvelné pohromy, zeme~n~ ~iné poveternostné vplyvy 
~Demi· ijCtito služjeb. Tieto VP uprawjú práva alebo prircdné katastrofy, výpadky elektrickej energie, 
!~~ ~ v ~vlsfQsU s Inou službou, ak dohoda krlzové sltuäde, vojny, lerorisVclté útoky, epidémie, branné 
ct~ld!MJej~žbyodkazujenalletoVP. poholovost iläl alebo Iné p~y. ktoré nastali nezávisle 

čisM. ~ ~;.ny, výkladové pravfdli 
~1~~·~jiny 
~;,~a~~ Jxxf~ nävrh na uzavretie Zm!uvy. 
(Jglii]~~ kto~ je. v zmluvnom vzfahu s Podnikom 
~. 
'Aílrišit, Je· ~ ktorú Účastnlk určil na preberanie 
~~ovi ~ plsomnostf, .faktúr (vyúčtovanij a 
~~ldorul!~a pre Učastnlka. 
~ je. i1• ~ ~ !;l~stnlk, ktcdl udelila Podniku 
šťlhläi na~ (m~~l), na zäf<lade ktorého je Podnik 

l~hllläl., baiike Pl@ti~' výzvy na odplsanle dlžnej 
iľ-~~~~~~~~lnlka 
~Jnt ~ (~ .T~~om Centrum1 je obchodný 

lor, V• kR'on! POdnik alebo jeho zmluvny predajca 
~ ~Slufiiti a t~Jvarov. IU. ~ to Iechnicky mo2né, 
~·sa.~Pf9.däf!!é ~ Podniku aj Iné komunikačné 
~la, ~·IJ!P"~fnlemelový portäl a a-shop. 
.. tntiffi~~strtiíiS J! ,._~!iM sbinka www.telekom.sk. 
!.~ •fif, )! ~lčkä komunikatntl sieC· v zmysle 
~~ ~f!pjjca priP.9J!IIe v IJ!vnom umiestneni a 
P.f!~é POi!nikOffi: Peynou slerou sa pra účely tychto 
voe~Je aJ.družioovä s1er. 

~~il sll(,f J! eleklroJli~ ko~nlkatná sier v zmysle 
~~ ~Oca ~ pripofefl" a prevádzkovani 
~ v p~)'ch tekvenčných pásmach 
!~~~~!!ch· 
'Jer fe ~-p~le· Mobilnej siete a PevneJ siete 
aletiO ä ~ (tom4_nlls~ ~"r Podn!ku. 
• ~~ je rn~royt modul a technologický 
~~t umOfňujúd ~e pnl!lésenle sa do Mobilnej 
!!,~Je._éil~-~siejt. ' 
~Jt.~ ~~á,sl~ (.Služba EKS1 
alitiO lr1á illi24a Päd~. ~sa riadi týmito VP. 

ji zákon to 35112011 Z::"z. o elektronických 
~í'Wäcft.v zneni neSlCDrs1Ch pred,iisov. 
~ je ~·"CWJ~Ie pra ~luw o ~kylovanl 
~~ýčjj šlúfieb älébo inú zmluvu ~ Podnikom 
I~Učästňl~om. ~ ~me~r- je ~nie alebo 
~~ie Slu.tieb alebo. tóvaJOV ú~tplkovl. Ak sa 
v ál(omkOrvek dokumente týkajuceho sa Zmluvy uvédza 
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od Y6fe Podniku a bránia m~ v splneni jeho povinnosti, ak 
nemožno rozumne predpokladar, že by Podnik takulo 
prekážku alebo jeJ nésledky odvrafil {!lebo prekonal a že by 
v čase vzniku zävazku Podniku takúto prekažku predvldal. 
Zábezpeka je peňa2ná čiastka zložené Účaslnlkom v 
prospech Podniku za Oeelom zabezpečenia a prfpadnej 
lihrady pohfadävok Podniku voči Účastnikov!. 
Bezpečnostné údaje sú prihlasovacle meno, heslo, PIN 
kód, PUK kód, IO kód, pripadne Iné persona&zované pNity 
be~sti pridelené úeastnlkovi alebo dohodnulé 
sOčastnikom za Očelom ldenlifikécle Očastnlka, 
admlnlslrécie Sluileb a bezpečnej komunikácie s Podnikom 
pri využiti prosbiedkov diarkovej komunikflcle. Podnik mOže 
utflt' vzájomný vzt'ah medzi Bezpečnostnými údajmi 
zverejnenlm ~ InternetoveJ slrénke. 
Predpfateni sluz'"ba je Slldba Mobilnej siete poskytovaná 
na základe predplateného Kreditu. 
Kredit je predplatené hodnota Pred pla~ služby. 
Bonus je hodnota i<raditu poskylnutä úeastnlkovl Podnikom 
bez peňažného plnenia zo strany Očastnlka, uliená na 
využitie Predplatenej sltdby. 
Podmienky spracCavanla údajov su Podmienky ochrany 
sukromla a spracťlvanla osobnych, prevádzkových 
a lokalizačn)'ch údajov v Podniku, su sC!časfou VP a sú 
zverejnené na lntemelovej slränke. 

Článok 2. Výkladové pravidlA, poradie priority 
1. Nadplsy pou!lé vo VP stú2la na urahfenle orienlácie 

v • a nepouŽijú sa ako vjkladové pravidlá. PoJmy 
podFa čl~ku 1 maj u rovnak)' význam aj v Zmluvách. 

2. Ak by Sl\ dostali VP, Podmienky spracúvania udajov, OP, 
Cennlk ~bo samotná Zmluva do vzájomného rozporu, 
plaU poradla výkladu a prednosti: 1. Zmluva, 2. Cennlk, 
3. OP, 4. Podmienky spracťlvania údajov, 5. VP. 

3. I>J< Zmluva a ln9 dokument Je okrem slovenského aj v 
inom jazyku, je rozhodujllce slovenské znenie. 

Čast' IIL Zmii!Vný vzt'ah 
Článok 1. Podmienky uzavretia ~luvy, zriadenie Služby 
1. Záujemca môže podaf návrh nä uzavretie Zmluvy 

osobne na Predajnom mieste, teleronicky, elektronicky, 
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Inou formou, za podmienok určených Podnikom. Za 
nävrh na uzavretie Zmluvy sa považuje najnä 
predloženie vyplneného formulára Zmluvy. Ak nediljde k 
uzavretiu Zmluvy v deň dorufeoia návrhu Záujemcu o jej 
uzavretie, je Záujemca viazan)' svojim návrhom počas 
lehoty 30 dni odo dlia jeho doručenia Podniku. 

2. Záujemca Je povfnny predložlr Podniku na požiadanie 
platné doklady k idenliftkécii, preverenlu podmleliok 
nevyhnutných na uzavretie Zmluvy a k posOdeniu 
sp6sotllosli Záujemcu riadne a VČaS plntr zäväzky zo 
Zmluvy. Za ijmto Uéelom môže Podnik poiladaf 
Záujemcu o poskytnuUe nevyhnutných osobných udajov. 
Záujemca Ich nie je povinný poskytnúf, adak bez ich 
poskytnutia minimálne v rozsahu údajov spracúvanfch 
na zjkoooé účely pocfa Podmienok spraciJvanla údajov 
nebude m6cf Podnik Zrnluw uzavrter. 

3. Dokladom pre Identifikáciu Záujemcu je p18ukaz 
loložncsll, v prfpade občana SR nafml občiansky 
preukaz a v pripade cudzieho ltálneho prfslu!nlka 
cestovný pas alebo Iný doklad a povolenie na pobyt v SR 
(okrem osllb, u ktorých sa v zmysle pl4\vnych predpisov 
povolenie na pobyt v SR nevyžaduje). 

4. Ak je Záujemca právnickou osobou, dokladom pre jeho 
ldentifikäciu je tiež doklad o pmvnef subjektivite a u 
podnikalera aj doklad o opl4\vnenl na podnikanie. Podnik 
m6že žiadaf doklad nie startl ako 3 mesiace od vydania. 

5. Podnik m6žs žiada( od ZáujemaJ aj Iné hodnov&!M 
doklady alebo splnenie Iných podmienok, ak je to 
polrebné alebo umožnené pmvnyml predpismi na 
preverenie splnenia podmienok pre uzavretie Zmluvy. 

6. Za akceptádu návrtw Záujemcu sa považuje najmä 
plsomný súhlas Podniku & fonnulilrom nävrhu Zmluvy 
predlotenyrn Záujemcom, odovzdanie SIM karty 
Záujemcovi, pripadne lny úkon Podniku smerujúci 
výslovne k pn]atiu návrhu. Ak Zmluva nadobudne 
účlnnosf počas zúčtovacieho obdobia, Podnik v prvom 
zúčtovacom obdobi nasledujúcom po úannosti Zmluvy (i) 
vyuetuje alikvotnu easr mesačného poplatku, ak sú 
pl8dmetom Zmluvy Služby s mesačnjm poplatkom a [d} 
poskytne alikvotnú easr vol'njch minút dát alebo Iných 
jednotiek, ak sú predmetom Zmluvy Služby s tzv. vofnjmi 
minútami, dátami alebo Inými jednotkami. 

7. Podnik mä právo odmletnur uzavretie Zmluvy, ak: 
a) poskytovanie Služby na požadovanom mlesle alebo 

v požadovanom rozsahu je technicky 
neuskutoenitarné alebo by bolo možné len 
s vynalofenlm neprinerane vysokých nákladov, 

b) Záujemca nedáva zäruku, 2e bude dodržiava( 
Zmluw, pretože ja dlžnlkom Podniku alebo iného 
podniku alebo niektorý z podnikov už odstúpil od 
zmluvy s nim alebo vypovedal s nlm zmluw, 

c} Záujemca nesútwil s podmieÁkam/ Zmluvy. 
8. Uzavretie Zmluvy sa usl\utočnl spravidla v plsomnej 

forme, ak nla je pra danú Službu dohodnuté inak. 
9. Za plsomnú bmw Zmluvy sa pova2uje aj Zmluva 

opatrená digltaizovaným podpl&om strán 
prostrednlctvom tabletu alebo uzavrelA s vyufltlm 
proslriedkov diaf'kovej komunikácie pň splneni zákonných 
požiadaviek. Uvedené sa uplalnl aj na zmenu Zmluvy 
alebo lnj pravny úkon s ňou 5Uvislaci. 
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10. Ak sa mä uzavriaC Zmluva v plsomnej forme a na jej 
dojednanie sa využijú prostriedky clalkovej komunlkäc!e, 
Účastnlk doruči Podniku vlastnoručne podplsané znenie 
Zmluvy najneskôr v lehola 15 dni odo dňa dorufenia 
prlslulneJ objednávky. V opačnom prlpade môže Podnik 
zrufif Službu poskytovanú na základe tejto obječlnávky. 

11. Účastnik !cllitvtlra Zmluw osobne alebo prostrednlctvom 
svojho zástupcu, ktorý je povinný preukmr svoje 
oprévnenla dokladom v originálnom vyhotoveni alebo 
Uradne overenou kópiou. Splnomocnený zástupca je 
povinný preuki\zat svoje opráYnef!ie plsomným 
plnomocenstvom s overen9m podpisom Účastnlka alebo 
osoby oprävnenej konar v mene Účasilllca. AA je 
záujemca zahraničnou osobou, doklady preukazujúce 
jeho kfantmkäciu musia byf apostilované, poklar to 
nevylut'luje medzinárodnä zmluva. 

12. Podmienky tohto článku sa uplalnia aj pri zmene Zmluvy. 
Zriadenie Služieb PevneJ siete 

13. Zriadenie Slufby môže byl' dostupné len vo vybraných 
lokaľrtach, v rozsahu technických alebo prevádzkových 
momostl Podniku alebo ak sú splnené Iné podmienky 
objektivne potrebné na jej riadne poskytovanie 
v požadovanom umiestneni koncového bod! Siete, 
spc>efvajúca najmä v zlskanl potrebnych povoleni, 
sOhlasov alebo iné podmienky slinoven6 Podnikom. 
Podmienkou pre zriadenie je aj preukázanie, že Účaslnllt 
je vfastnlkom alebo oprávneným užlvaterom 
nehnutel'nosti, v klof'ej sa mé umlestnlr koncový bod 
Siete a umožnenie Podniku využlvar vnutomé rozvody 
potrebné na pripojenie koncového bodu do Siete. Ak 
Záujemca nie je vlastnlkom alebo spravcom vnútorných 
rozvodov, je polrebné zabezpečenie súhlasu vlastnllca 
alebo správcu s Ich vyutitlm, pripadne síihias vtas1nlka 
nehnuternostl s vybudovanlm potrebného pripojného 
vedenia k priestorom, kde mä byt' zriadený koncový bod 
Siete. /JJt.. je zriadenie Služby Iechnicky realizovaterné, 
Podnik ju zriadi do 30 dni od uzavretia Zmluvy. Ak 
Podnik šetrenlm po uzavretf Zmluvy zisti technickú 
nauslwločnHelnosf zrladenla, Zmluva zaniká v celom 
rozsahu okamilom dorut'lenia plsomného oznámenia 
Účastnikov!; žiadna zo strán nemä nárok na náhradu 
škody vzniknutej v dôsledku takéhoto zM!ku Zmluvy. 

14. Oostupnosf Služby v rámci pokrytia ]ednctKvjcb lokalít 
a lechnológll je možné overiC na Internetovej stränke. 
Takéto overenie má len lnfonnaUvny charakter. 

15. Zriadenie Služby alebo pripojenia k Pevnej sieti sa 
vykonáva samoinltaläciou, ln51aläáou prostrednlctvom 
technika alebo lnjm spOsobom uvedenjm v CeMiku, OP 
alebo pňamo v Zmluve. Ak Účastnlk zvoli samolnltaláciu, 
zodpoveda za spl4\vne vykonanie úkonov potrebných na 
zriadenie, ako aj za prlpadné ikody, ktoré nesprävnym 
vykonan im úkonov vznikl Podniku alebo ~etim stranám. 

16. Ziväzok Podniku poskytovar Službu na základe Zmluvy 
vznikne ku dňu zriadenia pripojenia k Pevnej sieti alebo 
zriadenia Služby, ak je takéto zriadenie nevyhnutnou 
podmienkou pre poskytovanie Služby. 

17. Ak Účaslnlk svojim konan!m alebo nečlnnosfou zmari 
zriadenie pripojenia k Sieti alebo dohodnutej Slufby, je 
povlnny uhradiť Podniku náhradu nákladov vynaloženych 
v súvislosti s jej zrlaďovanfm. 
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18. Ustanovenia bodov 13 až 17 sa uplatnia aj na zmenu 
umlestnllflil! ~ncového ~u Siete. V pňpade technickej 
neuskutočnjterriosli zmeny umiestnenia zanikli len 
pň~šn• ~ohoda o ~ne ZmJuvy. PrAVa a povinnosti 
Z4llo~é 4nluYcl~ ~$Wú v ~ln9sti v Pôvodnom zneni. 
~rt~iinh! Sl~ ~ob!Jnej štete 

19. Sl~y Mobilnej siele ~že .účastnlk využfvar len v 
geografi~ Qblasti po~ $.tl9vým signálom Mobilnej 
šie~. Obmsti pfavdfmooného pokrytie v rámci 
prlsi~Anej technológie sú orientačne znäzomené na 
a~jk1ej mape pôkíyJia ·dQstuenej n_ä Internetovej 
sl$.ke a na l Prédajŕiých l mlesläch. Zmenu v pokryli 
Podnik zyeij!Jnl vyznqntm v akblälnef mape pokrytia 
aleb9 {ným vhodným jip{lsoQom ku dňu účinnosti zmeny. 
Vzhridom na chélľcl_kter šlränla rádiových vfn Podnik 
n·~e na každom mieste geografickeJ. oblasU 

• ~~~ v ;JduAfnej •mape pokrytia (ij, že Učaslnlk 
dosjC!flne pripoJenie ~ Mobltnej sieti, (ii) rovnakll alebo 
naNY~ kvalitu a· ~ostuP.Oost Služieb, a preto Podnik 
n'~pov~á za ~~rí~ zh~nle kvali.l)'' prenosu 

.c. Sl_jJiij~· (napr. prle~lilosti alebo rych~ti Pfl'lOSU dA,l), 

...- ~~ kVaRty Slu!by ,. spOsobenú PQ~emostnýml, 
, - tni~nyml a Inými vplyvmi~ Ne~toent pokrytie 

" slg~ obmediené leri· na niektoré fasti SR, ani 
t- ~a pokrytia, nezaklädä prävo Účasbllka odslúplr od 

"'!Jrllt}'f'l· 
'20!Rjgl~r. prlsblpu do Mobilnej siete mOže byt' výrazne 

r· ~a-:a v závislosti od· sily signAiu polrebného na 
~lia Služby v pňslulnej lokal~e. od počtu dalifch 

· ~'"ii}Pfipojen~ Účastnikov v danom okamihu v 
ť ~ loka6te, ako aj Iných faktorov. Podnik je 
... o~ený v záujme dQsiahnutia rovnakej kvality e 
J~.T~u Slu!by stanovir obmedzenia pre Účasbllkov, 
~~~jfvajú programy na automallcké alebo dtlodobé 
~~~ velkéhó objemu ~~t äleb9 aplikácie 
~~j~.ce prenos hlasu alebo správ v &ieU lnlemet 
t n~,- P,2P &lete, porty/~e s préddefinovanou 
~'V siali Podniku, tzv. VoiP- Valce over Internet 
~~ tzv. MoiP - Messagipg over lnl$met Prolocol, 
~~lniôg, médil a pod.). Ak POdnik takéto oprävnenle 
~.-livid!e obmedzenia Služby (tzv. Fair User Policy) 

.... v ~niku. Fair User Policy môfe spočlvaf' najmä v 
~Cl ~-'l.o~nf využfvania urtených programov/ 
~ ~IJ ~~Jqkovani prJstupu k využlvanfu určených 
~ttov, resp. v určeni fimilov na prJstup k 

L .. u· • ~~.mlpôrtom v rámci vofného objemu dá~ 
.. - 1iit! ~ ~n~ dá~ resp. v spoplalnenl 
vyUJ~l!U!U!Qreéňjgl prQgramov/portov. 

21. SIM ~'Ň 1jij pripojenie k Mobilnej sieti a 
~ ~~ta:.~ ~~'rir'P : Jej prevádzku. Aktivovanú 

SIM . · ~_j\J.~.J!IK Oče!~lnlkovl do utlvanla 
b~rostredn~pp lle!iJn~sti P"luvy. V osobiblých 
pr~ ri1Mä P.Ďdrilk ódovždaf Účaslnlkovl 
neafliÝÔYif!ll~SIMi 'k~~ któr!l je.·· Účasln~ povinný 
doä~'~pqäf~ -o., Pôdnlku. aklivóvar. SIM karta 
je V(). Výlučnom ~~tnl~e !?ôdniku a je nepienosná. SIM 

.. kartu' nie je ~mé'pre§lfir, ~j ju Inak prevtesr na inú 
osobu, äiil zls~ar dä držb"ľ od tretej ôsoby bez sllhlasu 
Pôd nik~. SIM ki1u ·je Rfožfié vyWtvar Iba na úeel a 
sp(ISóbčim dohodnutým s PodniKom. SIM kartu nie je 
možné upravoval' alebo zasahovar do nej, enl 
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akjmkofvek spôsobom koplrovar, modiflkovar alebo Inak 
manlpulovaf s lechnlckjml tldaJmi obsiahnutými na SIM 
karte. Podnik Je oprávnený (i) považovaf volanie a inu 
kômunll$:iu zo SIM •karty pride~ej Účastnikov! za 
Jednoznačný identifikátor úeasbllka a OO realizovať 
softvérové zmeny SIM karty, ak takato zmena nema za 
následQk znlženie kvality a rpzsahu ~užleb a n~sobl 
vznik neodOvodnenS'ch nAkladov ~ Ueästnlka. Očaslnlk 
zodpo~é za konanie tretieh osOb, ktoré využiU SIM 
kartu Účaslnlka a za sWSoi;Jenu škodu. Predpokladom 
využlvanla Služl{HJ prostrednlctvom SIM karty je jej 
vloženie do vhodného zariadenia (napr. mobllňý telefón). 

22. V prfpade• Služieb Mobftnej siete sa zňadenlm prlstupu 
k Sieti rozumie suhm ~konov Podniku, po vykonani 
klorých Je možné pripovr koncové zariadenie k Mobilnej 
sle5 v SR v miestach pokrytých ráôrovýiJI signAfom siete, 
ako aj k sleram in~h podnikov (v zahranlčij, a to v 
rozsahu uvedenom v Cennlku. 

Članok 2. Práva a povlnno_sti ÚCastnlka 
1. Účaslnlk má práva a povinnosti v zmple Zákona a in~ 

prävnych predpisov. Okrem toho mä Učastnlk právo: 
a) pofladar o dočasné preru~ie ~vanla Služieb, 

ak to nie je v rozpore so Zmluvou, a to za podmienok 
jpecifiko\'aných v Zmluve,•maxlmálne Yiak súhrnne 
na dobu 6 mesiacov za každý bežný rok trvania 
Zmluvy (s výnimkou Predpl~tenych služieb), 

b) pofladaf Z8 odpJatu o zmenu telefónneho člsla aj 
podra vlastného výberu, ak je takáto možnosf 
uvedanä v Cennlku, ak je zvolené telefónna élslo 
varné a jeho pridelenie je technicky možné, 

c) llri Službách MobllňeJ s~le.využlvar službu Roaming. 
Úea51nlk mOže v ~leU z8h~leilého poskytovatera 
aJebO pri komunikä~l ~ injm ll~tnlkom v jeho sieti, 
'I)'Užlvaf len slutt)y povplené zahraničným 
posJtyto~terom. ~ poplatky vyvolané nevhodným 
n~venlm s!~b počas využlvanla Slu!by 
Ro~jng zodpovedá výlučne Účaslnlk, vrätane 
PDP.Ial!tov za 'mlžitie sieU zahraničných operátorov 
s d9sah_pm v pohraničných oblasOach SR. Podnik 
nezodpo~á za kvalitu signálu a služieb 
zah~a.ého operátora, 

d) 'I)'UHvar Predpla~ú službu do Vjjky Kreditu 
a ~padného Bonusu. Kreä~ sa spotrebúva v poradi, 
v akom nastali jeho dobitia (najskôr sa čerpá Kredit z 
predch~júceho dobitia, potom Kredit neskOr 
dobitý). Bonus sa spotrebúva ako posledný až po 
úplnej spolrebe celej ~ky Kreditu dobitého za 
peňažné prostriedky, tj. každé neskrie dobitie 
Kreditu za peňažné prosbiedky &p(lsobl, že 
nevyčerpaný Bonus, aj ak prlsluchal k skoršiemu 
dobitiu Kreditu za peňažné pros!Jiedky, sa bude 
čerpať ako posledný až po spolrebovanl celej vý§ky 
Kreditu dobitého za peňažné prostriedky. Doba 
platnosti Bonusu je rovnaká ako doba platnosti 
Kredtu za peňažné prostriedky. Bonus nevyčerpaný 
v dobe platnosti prepadá bez nahrady; nie je možne 
ho preplaUf a ani prenlasr na Inú SIM kartu. Podnik je 
oprillvnený uvlest' aj Iný druh kreditu ako Kredit alebo 
Bonu& za podmienok určených v Cennlku. 

3112 



2. Účaslnlk je okrem iných povinnostf podra Zmluvy alebo 
právnych predpisov povinný najmä: 
a) použlval' Službu za ufelom a podmienok 

podl'a Zmklvy, pokynov a návodov Podniku 
odovzdaných úeastnlkovl alebo zverejnených na 
Internetovej slränke, 

b} využlvaf SIM kartu a akúkol'vek Službu výlučne 
prostrednlctvom koncového zariadenia schväleného 
pocla ptlslulnSdl predpisov alebo pokynov 
Podniku, ktoré nebude ini!alovan6 v zariadeni 
pripojenom na Inú slef ako je Sie( (napr. v GSM 
bráne), resp. ktorého pripojenie k SleU nebude 
umožňovar prepojenie Siete s inou slefou za účelom 
ukončovania prevédzky smerovaneJ z Inej (vrátane 
neverejnej) siete elektroniclcej komunl<écle v Sieti, 
bez predchádzajúcej plsomnej dohody s Podnikom, 

c) vyutlvaf Službu na osobnú potrebu a d'alej ju 
akýmkofvek spOsobom neposkytovaf ltelfm osobám 
ani prostrednlctvom neJ neposkytovaf ďalšie služby, 
alt nie je dohodnuté Inak, a pritom dodrilavar Zákon, 
princlpy dobrých mravov, etických noriem pre 
použfvanle Služby a v primeranej miere brar do 
úvahy záujmy tretieh osčb a vyhýbal' sa akélookdvek 
konaniu ale!_)o opomenutiu, ktoré by mohlo ohrozir 
alebo porullr záujmy Podniku alebo lreUch osOb, 

d) uhradil' Podolku cenu Služieb, ktoré sú postytované 
jemu alebo s jeho súhlasom treUm osobém. Ak 
útaslnlk prostrednlctvom Služby využije možnosr 
plalby za tovary alebo služby tretieh osOb, je povimý 
uhradif Ich cenu vyúetovanú Podnikom, 

e) nBZneužlvaf Sltdbu spôsobom, ktorým by 
neoprávnene zasahoval do práv Podniku alebo 
treUch osOb, najmä, no nielen spôsobmi uvaden9ml v 
člänku 4 tejto časti, ako ani na hromadné zasielanie 
nevyfiadanej komunlkäcle, 

Q nezasahovar a nemanipulovar s vecami vo 
vlastnlctve Podniku alebo jeho zmJuvného parfneia 
použlvanýml pri poskytovani Služby a ani neumožnlt' 
takéto konanie treteJ osobe, hoci aj z nedbanlivosti, 

g) poskytnúr na žiadosC Podniku náleZitú súännosC v 
nevyhnutnom rozsahu v stivislostl (i) s prevédzkou, 
údt!bou, meranlm alebo kontrolou zariadeni 
použlvaných na poskyklvanle Slu2ieb, {ä) so 
zriadenlm alebo poskytovanlm Služby alebo plnenlm 
iných povinnosti PodnUw, vr6tane Informovania 
Podniku o skrytych silnoprúdových, plynovodných, 
vodovodn,ých alebo Iných mzvodoch a zariadeniach, 
ak je to potrebné (ii) s ochtanou Siete z hradiska jej 
bezpečnosti, Integrity alebo prevädzky, a na tento 
účel, ak je lO potrebné, poUŽivar Podnikom 
dodatočne zaveden6 a Účaslnlkovi oznámené 
spôsoby ochrany Siale, {iv) so zneužlvanlm Služby 
za učelom uskutočnenia potrebných úkonov 
smerujúcich k upusteniu od takéhoto stavu alebo od 
činnosti ktoré poruiujú právne predpisy alebo 
Zmluw; tým nie je dotknutá zodpovednost úeastnika 
za Ckodu v zmysle platnych právnych predpisov, 

h} zabezpečit na svoje näklady a zodpovednosr 
napojenie koncového bodu Siet& na zdroj elektrickej 
energie s požadovaným napäUm a zabezpeči( 
ochranu proll prepätiu, 
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Q zabezpečit primeranli liroveň bezpečnosti a octvany 
zari.l, ktoré využlva pre účely pripojenia do Siete: 
za týmto účelom je na výzvu, podra pokynov Podniku 
povinnj kontrolova( alebo upravi! nastavenia 
a liroveil bezpečnosti zariadeni; Účastnlk je tiež 
povinný na výzvu Podniku využfvaf najvytiiu momu 
a bezplatne dostupnú verziu softvéru koncového 
zariadenia, ak je doslllpná na lnlemelovej slránke, 
alebo umožnir Podniku automalfckíl aktuafizáciu 
softvéru alebo lnych nastavenl zariadenia za účelom 
predchädzanla alebo eliminácie bezprostredných, 
bezpeenosfnych a aktuillnyth tvozitb pre Účastnlka 
alebo Siet Podniku prf danom type Sldby, 

j) oznamovar Podniku zmenu Identifikačných údajov 
Účaslnlka, fakturačnej adresy, úda/OV O Adresátovi, 
ako aj lnych údajov uvedenjch v dokumentoch o 
poskytovani Slu2by, a to pisomne spolu s dokladom 
preukazujúcim zmenu, najneskôr do 7 pracovných 
dni odo dňa prislušnej zmeny, ak nebolo určené Inak. 
Zmena nadobudne vOC1 Podniku účinky až dňom Ich 
oznémenia a hodnoverného preukázania Podnik 
zaktualizuje údaje najneskór v najbflfiej fakhire 
vystavenej po dni doručenia oznámenia alebo do 15 
dni ~o dňa doručenia oznánenla pcxfa toho, ktori 
skuločnosr nastane neskor, 

k) vyvarovar sa a zamedzlr akémukorvek konaniu alebo 
opomenutiu, ktorým by úmyselne alebo vedome 
nedbanllvo poCkodzoval Slef alebo siete Jnych 
pocillkov alebo umožnil neoprávnený prlslllp (bez 
výslovného povolenia oprávnenej osoby) do svo;ch 
systémov a zariadeni najmä ijm, že by roz!iroval 
vlrusy, spam alebQ iné fonny škodlivého softwaru 
(tzv. malware) a tým by umof.nll neoprávnené 
nakladanfe najmä monitorovanie, pozmeňovanie, 
ex1rakclu, zverejňovanie alebo Iné zneužitie Udajov 
a dät inej osoby, 

l) oznámiC bez zbytočného odkladu talefonicky 
a näsledne llstinne potkodenle, stratu alebo 
odcudzenie SIM karty alebo koncového zariadenia; 
takéto oznámenia je z dóvodov ochrany Účastnlka 
považované za žiados( o preru§enle prevädzky 
SlUŽby. Podnik zabezpeči preru§enle najneskOr 
nasledujúci pracovný deň. V prfpade neskorého. 
nepravdivého alebo nepotvrdeného oznämenla 
zodpovedä Účaslnlk za vzniknuté ikody, ~o aj za 
!JlQdy spOsobené znowzapoJenlm takejto SIM karty 
alebo koncového zariadenia do prevädzky. útastnik 
je povinný uhradif cenu za Slufby poskytnuté 
prostrednlclvom poškodenej, stratenej alebo 
odcudzenej SIM karty alebo koncového zariadenia do 
času, kedy túto slruločnosf oznämll Podniku, 

m) Účastnlk Predplatenej služby, klorý uzavrel s treťou 
osobou dohodu o tom, že láto osoba preberie 
namiesto Účastnlka prava a povinnosti zo Zmluvy na 
Predplatenú slu2bu, je povinny zabezpečlr bez 
zbytočného odkladu a zodpovadä za reglslráclu 
a súčlnnosr tejto osoby ako nového Úe&sblka 
Podnik nie je povinný registráciu tejto osoby ako 
Účaslnlka vykonaf, ak nie su splnené podlrJanky 
podra člänku 1 tejto časti pre uzavretie Zmluvy. Nový 
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~lnlk zodpovedé za to, ta úkon registrácie robi 
v súladi s dOhodou 8 so súhlasom Účastnlka. 

ČJ~ok.3. P.riva.tpgv!nn~ Podniku 
~1. Pódnlk riiá oklem d'allifch práv podfa Zmluvy alebo 
~tn~~vnajmä~: 
a) ~~~Ziujemal 8 Ue&sbllka, 
b) n!l ~le ceny ~ poskytnutú alebo poiadovan(J 

SlUžbu v súlade so Zmluvou, 
c;) .'Jin.~ !kociy ~benej Účasbllkom na Sieti a 
~l vo vi@Sinlctve Podolku alebo twriaoom 
~Sie~, 

d) ~o~!· úhradu ~rovanej sumy za Slufby elle 
~ .. ukoilčenf'!l, zúčtovacieho obdobia minimálne vo 
~ ~nej mesačnej plalby za §lužbu na 
~ ~aslkove) fak1ilry, v leho!e splalnostl 5 
prqvn~ ~l· od jej ~y~la. Clastkové faktúra 
sa ~i! Očaslnjkovi v nsunnej fQnne. Podnik 
0211änt1 Učaslnlkovi ~Ye!l." aaslkovej faktúry 
v ~ jeJ. yY1ttvenia aj p~Jr!(Snfctvom volania alebo 
SMS~k je to možné. K tomuto postupu má 
l?odnik ~o Prfstt'lplf v prlpadoch, keď je pňmerané 
oomn~r , sa, že úhrada' jeho pohradávok Je 
ohrozená, n~ ak Účaslnlk: 
Stn l i!ižnlkom Pocfrtlku, 
~2)vy~ v zúetovacom obdobi neprimerane 
~ ~st objemu ~Južieb s d6sledkom 
n~rariého náiastu fakturovaneJ sumy alebo 

d3) ~ v 9Ucfúcnosli schopný riadne hradlf svofe 
nn..nmé Zaväzk '!!~~- - y, 

d4)umo~uje tretej osobe zneužfvanle Služieb 
\1 bezodkladne nezabezpečl ~tky úkony 
smerujUc:e k upu~teniu !Kl takejtg činnosti; 

e) ~lf poskytgutle Služby zloženlm Zébezpeky 
z d6vodov pra dočaŠné preruHilie alebo obmedzenie - ~-~vanla Slúiby zo strany Podniku alebo ak 
~"ii p~v~ ~ruku, te sl bude riadne a včas 
pffl ZávjzkY ~v iných dohodnutjch P~:lp~och. 

O ~jif 1Yo]e spl_aln~ pohradávky voä Očasbllkovi 
zo ~. ak Uea&nlk nezaplatf cenu za 
poskypl~ Skdby ani do 45 dni po splalnO&ti faktúry. 
~· POdnik využije ~bezpeku alebo jej časf na 
lllradu spl~_!n9th pohradávok, nie je povinný 
~r l:,l~tnii!Qvi Slu!bu, na zabezpečenie 
úhra<Jy ~raf.k.bola Zábezpeka pôvodne zložená, a to 
až~ !lopmeilla Zábezpeky do požadOVI!flej sumy, 

g) usl!utoeniC J!R!vod práv a povlnnosU Ue&sblfka zo 
Zmluvy na lratiu osobu so súhlasom exlstujllceho 
a novtho Ú~lka až po uhradent všetkých 
$iikov vofl PP<$nlku. Za záväzok voä Podniku sa 
považyj~ pre účely tohto ustanovenia aj zäväzok 
~;íceho Účaslnfka pred lehotou splatnosti. 
~~nik ~ optävnený neudelif súhlas, najmä ak nový 
Učastnlk naprna n~toril z podmienok pre 
odmi~utie uza" Zmluvy podl'a elénku 1, 

h) PoklaS je to polrebJl~ za úeelom ochrany Učas1nlkov, 
~ti a Integrity Siete, alebo lnfra!truklúry 
~!>o sleU Iných podnikov, pred bezprostredným 
alebo trvajúcim ohrozenlm, ako aj za účelom 
kontinuity poskytovania Služieb a Ich parametrov, 
predchädzanla alebo zamedzovania zneužfvanla 
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Služleb alebo ln6ho konania v rozpore so Zákonom, 
inými právnymi predpismi alebo Zmluvou: 
h1) vykonávar nevyflnulné zmeny koncových a iných 

zariadeni pripojených k Pevnej siali (napr. 
nastavenie zariadenia, vymazanie ~kodlivých 
aplkácll zo zariadenia alebo lnitalovanle novjdl 
polrabných aplikácii do zaiBfenla), 

h2) vykona( bezplatn~ výmenu koncových zariadeni 
Pevnej siete, 

h3) vykonávaC monitoring bezpečnO&ti a integrity 
Siete, alebo 

h4) zavlesr dodatočné spôsoby ochrany Siete alebo 
koncc~h zariadeni primerané Identifikovanému 
~ku, poklar zavadenje takejto ochrany nevyvolá 
dodaločné finančné náklady na strane oeastnlka; 

ij zmenil' ZÚČtovacie obdobie, za ktoré je pravidelne 
~tavovaná faktúra. o tejto zmene Podnik lnrormuje 
Účastnlka vopred, 

D postúplf pohradävlru voči Účaslnlkovi Inej osobe, ak 
je Účastnlk napriek pfsomneJ výzve Podniku 
nepretržite dlhšie ako 90 dni v omeškanl s úhradou; 
pri postúpenl pohfadävky m6!e Podnik odovzda( 
postupnlkovl aj zmluvnú dokumenläciu k vzfahu, z 
ktorého vznikla pohTadávka, 

k) zmenir telefónne člslo pridelen! Účastnikov! 
v naliehavých technických !Hbo prevádzkových 
pripadoch, ak je lo polrebné pre ochranu Účastnlka, 
Iného úe&stnlka alebo Siete, o čom bude Podnik 
lnformovar Účastnlka minimélne 10 dni vopred, 

l) zru§Jr odkazovú schlánku, ak ju Účastnlk nevyužlva 
po dobu dvoch mesiacov, 

m) umoblit Účastnikov! vyuiif niektoré typy Slufleb 
proslrednlclwm P~platenej &l~ aj ak cena 
Služby, o kklrej poskylnuUe preJavi Očaslnlk svojim 
aktlvnym úkonom ziujem, je vyš§la ako aktuálna 
vý§ka Kreditu. Poklal' Učastnlk využije takélo Slu2by 
a vznikne mu záväzok na zaplatenie ceny za SlUŽbu, 
je povinný ho uhradir bezodkladným dobltlm Kreditu 
minimálne vo výtke záväzku, pričom závazok bude 
vysporiadany znlženfm dobitého Kreditu o vý§ku 
zAvizku. AA sl Účastnlk nedob~ Kredit v dostatočnej 
vý§ke na uhradenie zaväzku ani do 30 dni od jeho 
vzniku, Podnik je oprävnený požadovar úhradu 
záväzku aj Iným &pOsobom ako dobltfm Kreditu. 

2. Podnik je okrem povlnnosU podJa Zmluvy alebo právnych 
predpisov povinny vrátif Účas1nlkovi zlofenu Zäbezpeku, 
resp. jej zostalok na účet úeastnlka alebo po§lovým 
poukazom najnesk6r do 30 dni od zániku nároku na 
Z!bezpeku. Nárok na Zábezpeku zaniká uplynuUm 3 
mesiacov odo dna ukončenia Zmluvy alebo uhradenia 
rietkých záväzkov úeastnnca, podTa toho, ktorá 
skuločnosC nastala neskOr. V súvislosti s poskytnutfm 
Zäbezpeky nevzniká Účaslnlkovi närok na úroky alebo 
Iné formy zhodnotenia poskytnutých prostriedkov. 

Článok 4. Prerutenfe alebo obmedzenie Slufleb 
1. Podnik je oprávneny na nevyllnutný čas dočasne preru§lf 

alebo obmedzlf poskytovanie Služieb, ak kl vyplýva z 
právnych predpisov alebo z nasledovných dOvodov: 
a) za účelom vykonania nevyhnutnej pravidelnej Udržby 

Siete alebo prev~zkových zariadeni, 
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b) zo zavažných technických alebo pravádzkovýd1 
dôvodov, napr. prekročenia kapacity, nevyhnutne] 
opravy alebo reibukiW'aliZácie Siete alebo 
prevádzkových zariadeni, 

c) z dôvodov VyUej moci, 
d) zmeny v zariadeni aebo výmeny zariadenia 

z dôvodov pod!' a čllnku 3, bod 1, plsm. h). 
e) zavedenia dodatočných sp6sobov ochrany Siete 

podra äánku 3. bod 1, pfsm. h). 
2. Ak to bude vzhradom na okolnosti možné, Podnik bude 

o opalrenlach podra bodu 1 Účastnikov lnbmovar. 
3. Podnik je oprávnený dočasne preru!ir alebo obmedzif 

poskytovanie Služieb alebo nlektoraj Slu2by z dOvodu: 
a) zneu21vanla Služieb, a to až do odstránenia Ich 

zneužlvanla alebo vykonania technických opalrenl 
zamedzujuclch ich zneužlvanlu, 

b) nezaplatenia splatnej ceny za Službu alebo spoločnej 
faktllry za Služby v celom razsahu, a to napriek 
predchädzajUcemu upozorneniu Podnltru a uplynutiu 
dodatočnaj lehoty 5 dnf odo dňa upoZOmenra, a to až 
do zaplatenia alebo zániku Zmluvy; v prlpade 
neuhradenia spolot.nej faktúry sa oprávnenie 
vztahuje na vtelky Služby, ku ktorým bola vystaven& 
spoločné faktúra. 

c) podslatného poruSenia zmluvnych podmienok zo 
strany Účaslnlka Iných ako v plsmenéch a) at b) 
tohto bodu, ak bol Učastnlk na možnosr preru§enia 
alebo obmedzenia upozornený Podnikom, 

d) ak Podnik bude k takémuto postupu povinný pristUplr 
na základe právneho predpisu alebo rozhodnutia 
orgénu ver$ej mocf (YJátane orgánov Európskych 
spoločenstiev), 

e) smrti Účastníka, a to odo dfta, ked' sa Podnik dozvie 
o smrti Úéastnika, najmä na základe doručenia 
umrtného listu alebo právoplatného rozhodnuUa 
o vyhláseni úeastnrka za mttveho. 

4. Za zneužlvanle Služby sa pre účely VP a Zmluvy 
považuje, ak: 
a) sa dodatočne po uzavreU Zmluvy preukáže, že 

Účaslnrk je dlžnlkom Podniku alebo Iného podniku 
elektronických komunlkačnych siati alebo služieb 
alebo ak niektorý z takjchto podnikov odstúpil od 
akejkorvek zmluvy s nim alebo ju vypovedal, 

b) Účastnlk použije Sluibu na iný účel ako Je určenä 
alebo na podporu, vytvorenie motnosti alebo 
zapoJenie sa do akejkofvek aktivity v rozpore so 
zäkonom, dobrými mravmi alebo pravidlami slu~nos6, 
najmä však na prenos ur3žllvaj, obfažujúcej alebo 
zlomysefnej komunikácie, na trrenle popldnej správy 
alebo výhražných lnformicii alebo výhrablého 
anonymného volania, na prenos alebo ilrenle 
lnfcnnäcll, ktorými dochädza k porušovaniu práv 
treUch osôb alebo Jn)'m spOsobom, 

c} Účastnlk použije Službu na narušenie Siete, vrátane 
pokusu o zlskanle neoprivneného prlstupu k 
Službám alebo k Sieti, polnisl sa o prafaž!nle Siete, 
alebo uskutoäll čo l len pokus namierený proti 
bezpečnosti alebo lntsgrite Siete, 

d) svojvoTne zmeni alebo Inak neoprávnene zasiahne do 
telekomunikačného alebo iného zariadenia tvoriaceho 
súčasf Siete vrátane koncového bodu Siete alebo 
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zariadenia pripojeného do Siete alebo taký zásah 
umožni trelaj osobe, hoci aj z nedbanlivosti, 

e) Účaslnlk vyu21va Službu alebo Jej easr (napr. volania, 
SMS, dáta}, za ktorú sa účluje pevnä cena bez 
ohradu na objem skutočne využiijch plneni, 
spOsobom, ktorý je výrazne a neptinerane nad 
rámec obvyklej pňememej miery vyu2fvanla Služby 
lnYml účastnlkml {jedným účaslnlkom za 
porovnalefný časový usetc}, najmä neúmerné 
využlvanle tzv. neobmedzených paušálov, alebo 
ktorý mA alebo mOže mar za nšsledok znlženie 
kvalitatlvnych alebo iných parametrov Služby pra 
ostatných úeastnlkov alebo iné ohrozenie Siete, ak sa 
takéto konanie zo sllany Účaslnlka opakuJe alebo 
pokrafuje aj po upozomenl zo strany Podniku, 

~ úeastnrk alebo osoba, ktorej umožnil vyuiir Službu, 
sa pokúsi ukrátil' Podnik o u hrady za Službu, 

g} Účastnrk Ml alebo ohrozuje bezpečnosr, integritu 
alebo prevädzku zariadenlm, ktoré nie je vo 
Vfastnfctve Podniku, alebo nesplňa požiadavky podra 
právnych predpisov, vjrobcu alebo Podniku, 

h) Účastnlk použlva Slu2bu sp6sobom, ktorý 
znamožiluje Podniku kontrolu jej poutfvanla, 

Q Účastnlk použlva Službu v rozpore s fej využitlm len 
pra potreby Účasbllka, najmä ak neoprávnene 
poskytne Stužbu tretej osobe alebo proslrednfclvom 
nej poskytuJe d'allle služby, 

j) Účastnlk neulvadK včas čiastkovú faktúru za Služby 
~tavanú v súlade s článkom 3 bod 1 pfsm. d), 

k) Účaslnlk poruäuje svoje povinnosti podra člénku 2 
bod 2 pfsm. b). 

Článok 5. Zmena Zmluvy 
1. Ak nie Je v Zmluve alebo v jej súčasti dohodnuté Inak, 

mOžu sa zmluvné strany dohodnúr na zmene Zmluvy 
alebo Inom prävnom úkone plsomne, ustne alebo Iným 
spôsobom, pokiat je zachovcr~ä v6ra zmluvných strán. 

2. o zmenu Zmluvy m628 poffadar ktoräkorvek zmluvná 
strana Pre uskutočnenie zmeny je potrebné splnir 
podmienky stanovené Podnikom pre daný typ zmeny. 

3. Podnik má právo požadova(, aby Účastnlk v prlpade 
iJadostl o zmenu podanej telefonicky, eleldronlcijml 
prostriedkami alebo iným prostriedkom komunikäcie na 
diafku doplni svoju žiadosr v Rstinnej forme do 3 
pracovných dni na adresu skla Podniku. 

4. Podnik môže podmlenlf uskutočnenia požadovanej 
zmeny Zmluvy zlo!enfm Zäbezpeky, iným vhodným 
spôsobom zabezpečenia záväzkov alebo uhradenfm 
všetkých splatných záväzkov Účaslnlka. Podnik má 
prävo neakceptovar nAvrh na zmenu Zmluvy: a) počas 
doby, ked' je poskytovanie Služieb praru§ená alebo 
obmedzené, b} počas omeikania Účaslnlka s úhradou 
splatnej ceny za Služby, c) poeas plynutia výpovednej 
doby, d) z d6vodov nesplnenia podmienok vyžadovanych 
k akceptäcli navrhovanej zmeny, e) poruAGvanla 
povlnnostf úeastnlka. NeakcepiDvanle návrhu Účasbllka, 
ako aj dôvody jeho neakceptácie je Podnik oprávnený 
Účastnlkovi oznämlr do 30 dni od doručenia návrhu. 

5. Podnik má právo zmen1r zmluvné podmienky dojednané 
s Účastnlkom v Zmluve, pričom zmenou zmluvných 
podmienok sa rozumie najmä uplnä alebo čiastočná 
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dobu viazanosti a ak počas nej dôjde k obmedzeniu 
alebo piäruieniu jej poskytovania, doba trvania 
poskytQýanla Sk)~y aleb!,l·doba viazanosti sa predlži 
o obdôbie ~ •lrvillla obmedzenia alebo preru!enla 
poskytov'äni!i Slt®y, ak nie je v Zmluve uvedené Inak. 

2. /lJ< nie~ dohodnuté alebo urtené Inak. Zmluva zaniká: 
a) uplynutlm doby, na ktorú bola uzavretá, 
b) dohodou zmluvných strán, 
c) výpovad'ou, 
d) odslúpenlm, 
e) di\om dorueenla oznámenia Podniku Účaslnlkovi o 

technickej neuskutotnlternosti zriadenia alebo 
poskytovania Služby, 

Q pri Predp!Jtenej službe uplynutim doby plalnosti SIM 
karty podra Cennlka, ktorá zač~e plynúC odo dna 
prvého pnnlásenla SIM· karty Učaslnlka do S'rete 
~epa odo dna posledného dobffia Kreditu, pričom pre 
za~iatok• p!ynutia tejto lehOty je rozhodujúci dOvod, 
kto,Y nastane neskôr (za prvé prihläsenle do Siete sa 
pre tielo účeJy povafuje napr. prijatie hovoru, 
uskutl$enle hovoru a~~ odoslanie SMS alebo Iný 
úkon v zivislosti od Slu~y). 

3. Zmluw na dobu ~ititú može Úča~lnlk vypoveda( z 
akéhokofvek dôvodu a~bp ~ l)ez udanl~ dôvodu. 

4. Podnik môža vypoved~f· "'Zrftluw li'ez ohradu na 
skutoo~r. čl Je u~vretá nf! dobu urtitCI alebo neurčitú: 
a) ak ďalej nemôže poskytovar Službu v dohodnutom 
ro~u alebo v polrebn!!J k~te z dOvodov 
techillckej neuskutočn~fi}OSU d'al§leho poskytovania 
Slu!by, okrem univerzálnej služby, 

b) z dôvodu modem~cie S~le alebo Služby, s ktorou 
je spojené ukoni!enle poslčylovania Služby. 

5. Výpovedná lehota je rovnaká pre obe zmluvné strany, 
nasledovne: (ij pri Službách Pevnej siete 
a Prädplatenjch službách uplynie poslednjm dňom 
kalendärneho mesiaca nasf~ujúceho po mesiaci, v 
ktorom bola ·plsomné Vjpo~ doruČ!Inä druhej zmluvnej 
strane, (ii} pri fakb.Jro~ych službách Mobilnej siete 
začne plynllr prvým dňom 2Učtovacieho obdobia 
nasl~ujuceho po doručeJll vjpovede a uplynie 
P,OSiednjm dňom tohlq ~l;qvaci~ho obdobla. 

6. Učaslnlk ja oprávnený Odst(lplf od Zrnl!M' bez sankcii z 
d5110dov dohodnutých v Zmluve alebo určených 
Zäkonom alebo lnýpll právnymi predpismi. 

7. /lJ< sa podfa Zmluvy poskytuje viac Služieb, je Účastnlk 
oprávnený odslúplf od Zmluvy podfa predchádzajúceho 
bodu len vo vzfahu k tej Slu!be alebo časti Služby, ktorá 
je priamo dotknutá dôVodom odstúpenia alebo ktorej 
poskytovanie nie je možné technicky oddelir od Služby, 
ktorej 5a dôvod odstúpenia priamo dotýka, ak osobitný 
predpis alebo Zmluva neurälje Inak. 

8. Podnik ma právo odstúplr od Zmluvy, okrem iných 
pripadov dojednaných v Zmluve alebo Jej sučasti, ak: 
a) Účastnlk opakovane neopfávnene zasiahne do 

zariadenia verejnej siete alebo takýto zásah umotnl 
tretej osobe, hoci aj z nedbaJJiivosti, 

b) Účaslnlk nezaplabl cenu za poskytnuté Slu2by ani do 
45 dni po dni splatnosti, 

c) Účaslnlk pripoji na verejnú sie[ zariadenie, ktoré 
nesplňa požiadavky podFa právnych predpisov alebo 
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pouiiva také zariadenie v rozpn so sdlvilenYml 
j)Odmlenkaml a ani na vjzvu Pociliku ho neodpojl, 

d) Učastnlk opakovane použlva Službu spôsobom, ktorý 
znemožňuje Podniku konlrokl jej použlvanla, najmä 
ak využiva Službu v rozpore s prävnymi predpismi, 

e) Účastnlk opakovane poruiuje podmienky Zmluvy, 
ij Učastnlk zneužfva Slulbu alebo jej cast, 
g) údaje úeaslnika aa dodatome preukážu ako 

nepravdivé, čo m6!e maf za näsledok ujmu Podniku, 
h) v majetkovych pomeroch Úeastnlka nastali také 

podstatné zmeny, ktoré budú maC alebo majU za 
následok, že Účaslnlk nebude alebo nie je schopný 
dodriiavaf Zmluw, najmä záväzok ňadne a včas 
dvädzaf cenu za Služby, a to na;na ak na majetok 
Účastnlka bol podaný nävrh na vyhlásenie konkurzu 
alebo powlenle rešlrukturallzäcle, ak bola na neho 
uvalená núlená sprava, ak vstúpil do likvidicie, ak 
bola voči nemu naňadená daňovi alebo iné exekUcia 
alebo ak je v refime vyrovnania alebo núteného 
vyrovnania, a to s prihNadnuUm na podmienky 
stanovené prislu§nýml prilvnymi predpismi, 

l} Podnik eviduje voä Účaslnlkovi pohradávku po lehote 
splatnosti pri ktoromkolvek daRom zmluvnom vztahu 
na poskytovanie Služby Mobilnej siete, 

J) Účastnik nepožiadal o opätovné poskytovanie 
Služieb Pevnej siete najneskór posledný deň 
obdobia, poCas ktorého bolo poskytovanie Slu2ieb 
dočasne prvru!ené na žiadosr Učastnlka. 

9. Odslúpenlm od Zmluvy sa Zmluva zru§uje ku d~u 
doručenia plsomného oznámenia o odstúpeni od Zmluvy 
druheJ zmluvnej slrane. Ak zmluvná strana uvedie 
v odstúpeni od Zmluvy neskorši deň, ku ktorému sa má 
Zmluva zru§if, Zmluva sa zruši až k tomuto dňu. Zinlkom 
Zmluvy zanikajú a rušia sa aj všetky právne vztahy 
zalof.ené Zmfuvou, resp. vzniknuté na základe Zmluvy. 

10. Zmluw je mofné ukončif aj na základe dohody slrán. 
Účastnlk, ktorý má záujem ukončir Zmluw dohodou, 
predloži Podniku lislinnU žiadosf, z ktorej obsahu bude 
vyptjvar praJav v61e Účaslnika dohodnur sa s Podnikom 
na ukončeni Zmluvy. Ak Účaslnlk podil návrh dohody na 
ukončenie Zmluvy uzavretej na dobu určilú, resp. 
s platne dojednaným zAväzi<om viazanosti, akceplácia 
navrhu Účastníka nebude zreaizovanä sk6r ako 
úeastnlk uhtadl svoje záväzky zo Zmluvy, vrátane 
záväzkov vzniknutých z predčasného ukoneenla Zmluvy, 
ak nte je dohodnuté Inak. Podmienkou akceptácie návrhu 
Účastníka na ukončenie Zmluvy dohodou Je uhradenie 
všetkých záväzi<ov Účastnlka po lehote splatnosti. 
Podnik nie je povinný návrh dohody na ukončenie 
Zmluvy podaný účastníkom akceptovar. 

11. Pri zániku Zmluvy nie je Podnik povinný vrätiť 
Účastnikov! aktivačné a zriaďovacie poplatky za tie 
ukony, kloní Podnik uskuiDčnU. Účaslnlk Je povinný 
bezodkladne vrátiC Podnlcu zariadenia a in~ predmety 
(napr. SIM karta) vo vfaslnlctve Podniku, ktorá mu boli 
poskylnuté na učely využfvanla Služieb na dobu lrYanla 
Zmluvy. Podnik pri zinB<u Zmluvy vystavi konečné 
vyúčtovanie za Služby, ktoré je Účastnlk povlooý uhradlr. 

12. V pripade zániku Zmluvy pri Predpla!enej službe vráti 
Podnik Účastníkovi zoslalko\j nespotrebovaný Kredit 
nadobudnutý za peňažné prosbiedky zaplatené 
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Úeastnlkom (tj. Jlie Bonus), ktorý Účastnlk nevyčefpal na 
Predplatenú sltdbu počas doby trvania Zmluvy, a lo 
poskytnutlm nálvady v peniazoch a na základe plsomnej 
žiadosti Účastnfka o vrátenie zostatkového Kreditu 
podanej v Slllade s podmienkami v Cennlku, v hodnote, 
ktoru mal zostalkový naspolrebovaný Kredit v okamihu 
zániku Zmluvy podra oetovných záznamov Podnil<u. 

Čast' IV. Ceny a platobná podmienky 
1. Ak nie Je cena za Službu výslovne dojednaná v Zmluve, 

vzfahuje sa na ňu Cennfk. Cennlk je dostupný na 
Internetovej stránke a Predajnom mieste. Pre urtenle 
konečnej ceny Služieb je rozhodujúd Ich odpočet podfa 
informačného systému Podniku. 

2. Vielky ceny za stufby sú vyúčtované faklúrou po 
skončeni Zlietovacleho obdobia, resp. obdobia, za ktoré 
je Podnik poVÍflný v zm~e dohody o frekvencii 
fakturácie vystavlt' faktllru. Účtovanie ceny sa začlna 
dňom zriadenia Slu2by, rasp. dňom začatia jej 
poskytovania. Zúčtcvaclm obdoblm je kalendárny 
mesiac. Účastnlkom - fy2fckym osobám nepodnlkaterom, 
je llslilná forma faktúry vystaveni po slcontenl 
dvojmesačného obdobia; pri dvojmesačnej frekvenci 
fakturäcie je celková cena mzdelená na dve rovnalté 
čiastky (so zohradnenlm zaoknihrovaclch rozdielov) 
s dvoma lehotami splatnosti, pričom prvá čiastka bude 
splatná v mesiaci vystavenia faktúry a druhá 
v nasledujucom mesiaci. Účaslnlkom s dohodnutou 
elektronickou formou faktúry je faktúra vystavená po 
uplynuU jednomesačného zúctovacleho obdobia. Deň 
vzniku daňgvej povinnosti je deň dodania služby podfa 
plalného zákona o dani z pridanej hodnoty. Podnac má 
právo vyúčlovar cenu vielkých alebo viacerých Sluileb 
poskytnuijch Účastnikov! ll@ základe viacerých Zmluv 
spoločnou faktúrou. V prfpade ~rady spoločnej faktúry 
v čiastoenom rgzsahu bude uhladená suma pou2itä na 
úhradu ceny Služieb pomemou čiastkou k fakturovanej 
cene týchlo ~~žif!P. alt úeastnlk neurtl Inak; cena 
JednolfivYc:h Sltdleb sa považuje za uhradenú al 
uhradenlm spoločnej faklúry v celom rozsahu. 

3. Ak si Úča~)llk zvoli elektronickú fonnu faktúry, uderuje 
súhlas na lo, aby mu Podnik vyúetovaval cenu Služby 
faktúrou vjklčne v elektronickeJ fotme a Podnik mu nie 
je povinný zaslelaf aj faktúru v papierovej roone, ak 
nepožiada o vyhotovenie odpisu elektronickeJ faktúry za 
odplalu podra Cennlka, ak Podnik odpis poskytuje. 
Elektronickú faklliru sprlstupňuje Podnik Účastnikov! na 
lnt~tovej stránke; sprlstupnenle je podmienené 
použitim niektorého Bezpečnostného údaja. V prlpade 
dohody s Účastnlkom sprlstuptluje Podnik eJekwnlckú 
faktúru zároveň aJ jej zaslanlm na e-mailow adresu 
ozmwenú Účastnlkom ako nezaheslovanú prllohu; 
Podnik nezodpovedá za prlpadné zneužille eleklronlckej 
faktúry zaslanej na e-mailovú adresu oznamenu 
Účastnlkom. Ak je s Účaslnlkom vyutlvajúdm viaceré 
Služby dohoOOuté zasielanie spol~aj faktúfy a 
Ú~lnlk pofiada o zm,nu rormy faktúry, Podnik 
uskutočni zmenu vo vztahu ku '&ltkým Službám, pre 
ktoré je spoločná faktúra dohoOOulä. Ak je s Účastnlkom 
využfvajUdm viac Služieb Mobllnej siete dohodnuté 
zasielanie spoloenej faktúry v papierovej forme. 
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papierová fonna faktúry obsahuje základnú úroveň 
ro2plsaných faktUr iba sahmne za vtetky Služby a rozpis 
zvlät pre Služby poskytované ku !Wdémq telefónnemu 
člslu bude sprfstupnený na lntametovej stränke. 

4. AA faktO~ za Slufby,. bez ohFadu na formu jej 
vyhotovenia, nie je Učasbilkovi ~čeri! alebo 
sprlsblpnená do 17 dni po skončeni faklurab'lého 
o~bla. Účastnlk je povinný bito skuločnosr 
bezodkladne oznémif Podniku. Ak tak Účastnlk v Jehole 
22 dni po skončeni fakturačného ogdotHa neurobl, 
po~ ~ fakCúra za dorueenú posledným dl'lom lsjto 
lehoty. AA Učaslnlk v tejto lehote ~~~že fakbira mu 
nebola doru~né, bude mu ~ručený odpis faldllrY. 

S. Úča&tnlk je poviMý uhrádzat svoje ~vilky riadne 
a včas. Riadna tih~a ~uje ~vne uvedené tidaje 
z fatktúry, najmä variabilný syriibol, ra~~~ čiastku 
a čislo UčllJ, kkri sú pôtfébné pre ~tifikklu 
a pri~nie plalby Účaslnlka. Veašná úhrada je 
priplsaná na úeet Podniku najnaskllr v deň splalnosU 
uvedený na prlslu&neJ' faktúre; dňom ~~~ räktúry fe 
vf.dy itmásty ~my deft nasledujúci po skončeni 
obdobia, za ktoré sa _faktúra ~ ak ~ 
neurtufe nesklril deň &plalnOSI. 

6. v pópade n~hradeJ!I~ ~r Slu1by al~ Iného 
peňmného zävAzku UCaslň](ä• '«l podniku riadne 
a včas, je Podnik oprávnený !ičJovaf: l) Pčaslnlkovi, k1orý 
je pťclvnk:kou osobou alebo ~ou osobou oprtmenou 
na podnikanie, úrok z ometk2ia Yó výikt 0,05 % z 
dlžnej čiastky za každý ~tý deň omeškaniä, prteom 
pre zmluvné vztahy na pos~vanie Služieb ·Mobilnej 
slele uzavreté pred 01.0].2015 sa uplalnl tirok 
z omeškania vo výike pOdra prévnych piadpisov, IQ 
Účastnikov!, ktorý je fyzicfwu osobou - nepodnikaterom, 
úrok z omeJkanla pocla preq,isov obäanskeho práva. 
AA prtma úprava stanovi vyUie úroky z omelkania ako 
sú dohpdnulil v tomto bode, má Podnll< prévo na úroky 
z om~kania v tal(ejto ~onnej vý§~. 

7. Ak bola pre prfpad poru-!flla povinnosti zo lmluvy 
dohodnutá zmluvná WkU!ä; jej zaplalenfm nezaniká 
privo dotknutej-zmluvnej strany na néhradu tkody, ktorä 
prevyšuje ~.Y!]ú polť~lu a ktorá jej yznik!a poruRnlm 
danej povinnosti. útastnlk zodP.Qved• za {iadnu 
a včasnú úhradu cien za poslcytnuté~libo požadované 
Služby vyúčtom v prfslujnej faklíri~ aJ ak si v Zmluve 
urči Adresata alebo ak je úhrada realiÍovirlá z účllJ 
Platitefa na zaklada sOhlasu na Inkaso. 

B. Néklady Účastnlka spojené s Ohradou faktúr alebo 
s prijatlm preplalkov úhrady faktúr vrátených Úfastnlkovi 
znAla v plnom rozsahu Účastnlk. Prt úh~ faktUr zo 
zahiclllela je úcastnlk povinný ~r priplsanle 
úhrady v prospech účtu Podniku v plnej výške a veas. 

9. Podnik je oprävnený prijaf plnenie poskytnu$i 1rerou 
osobou na splnenie akéhokorvek záväzku Učastnlka 
vypt~ajúceho zo Zmluvy, ako aj prijaf suhlas na Inkaso 
udelený Plaliterom Podniku za učelom úhrady faktúr 
Účas1nlka. 

10. Podnik má právo započttar svoje pohf'adáVky voči 
úeastnllcovi, vrätane pohFadávok. ktoli eite nie sú 
splatné, proll pohFadávkam Účastnlka voči Podniku. 

11. Podnik má prévo potadovar plalbu vopred. 
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12. Podnik má právo zaoknihfovar ceoo Služieb účtovaných 
sekundovou tarlfikáclou a konečnu cenu podra pravidiel 
matematického ~krúhfo~la n~ celé eurocenty. 

13. Podnll< moa upozornlf U~tn~ na jeho povinnosť 
zapfatil' dlžnú čiaslku, ak neuhradD cenu Služieb alebo 
lnjch platieb v lehote splalnotlll a urär dodatočnú lehokl 
na zaplatenie (ďalej. len .onaskorená platba"). Nähradu 
nAkl~ov spoJených s upomienkou oneskorenej platby 
podra platn~ Cennlka, ako aj ~tky näkfady spojené s 
mimosúdnym, slldnym alebo exekuálým vymáhanlm 
znMa útastnlk. 

14. V prfpade úhrady (aktl'lr Inkasným spOsobom Informuje 
Podnik úeastnlka a Plalitefa o sume Inkasa a déllJma 
jeho splatnosU (dalej len .prenollfikkla1. Účaslnlk 
sllhlasl so &krátenlm lehoty na zaslanie prenotifikäcie, 
ktoru Podnik ~§le Účaslnlkovf najmenej 7 dni pred 
splatnosfou faklllty, a to vo faktúre, e-mailom, SMS alebo 
iným vhodným spôsobom. Prénotifikécia•sa vzfahuJe na 
rietky výzvy na Inkaso, ktoré Podnik zalle banke za 
úeilom uhrady fakbiry až do jej úhrady v celom rozsahu. 
Zavedenie lihrady faktúr Inkasným sp6sobom 
z bankového účtu Účaslnlka, zmenu alebo zru§enle učtu, 
zavedenia alebo zmeny Inkasného imltu, äebo zrulenla 
tohto spôsobu platby, je Očastnlk povinný oznámlf 
Podniku bezodkladne, najn~l$' do kon~ zúetovacleho 
obdobia, za ktoré má byf vystavená faktilra, ktorú má 
Účastnlk zäujem uhradit' inkasným spôsobom. #. 
Účastnllc uvedené zmeny oznámi Podniku neskOr, platba 
najbll&j faktúry prebehne podfa dovtedy dohodnutého 
spôsobu. Ne\Jspe§nú výzvu na Inkaso je Podnik 
o)l!ávnený opakovar. Ak je výzva na Inkaso neú~lná 
a Očaslnlk nezabezpečl úhradu faktúry Iným späsobom 
riadne a veas, dostane sa do ol11dlcanla s dOsledkamf 
uvedenými v týchto VP. P~nlk za§e banke výzvu na 
inkaso,· ajc v case zaslania výzvy eviduje platn~ suhlas na 
inkaso. Ak súhlas na Inkaso zriadil Platil.ef, je Účaslnlk 
povinný ~r osobný kontakt Platitera s Podnikom 
za účelom zlskanfa kontaktných tidajov pre 
~áciu. V opaénom prlpade sa Inkaso považuje za 
zriadené z Učtu, ktorého maifefom je Účastnlk a 
prenolifikácia je zaslaná Účastnlkovi. Účastnlk je povinný 
bezodkladne zabezpečit potvrdenie súhlasu na Inkaso 
V banke, ktorá Vedie daný učet 

15. V prlpade Uhrady fakiUr Účastnlka Inkasným sp6sobom 
súhlas na Inkaso zaniká najmä: 
a) zmenou alebo zru!enlm účbl uvedeného v súhlase 

na inkaso, 
b) odmfelnutlm Inkasa zo &trany banky z dóvodu 

uvedenia nesprávneho účb.l v súhlase na Inkaso, 
c) uplynutlm 36 mesiacov odo dňa, kedy Podnik 

pradložil banke poslednú výzw na Inkaso na základe 
udeleného súhlasu na inkaso, a to aj ak bolo Ioto 
Inkaso refundované alebo odmielnulé, 

d) v dalllch prlpadoch, ak tak uräljú právne predpisy 
alebo to vypljva z dohody medzi Podnikom a osobou, 
ktorá súhlas na Inkaso udelia. 

16. Podnik má právo odmietnur úhradu Účastnlka Inkasným 
sp6sobom, najmä ak: 
a) ml Podnik dôvodné podozrenie, že Účaslnlk alebo 

PlaUter zneuživa vrátenie (refundáciu) platby od 
svojej banky do 8 týždňov odo dňa odplsanla 
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prostriedkov z jeho účtu, napr. pravidelnými (vrátenia 
aspoň dvoch po sebe nasledujúcich úhrad faktúr 
Účaslnlka) alebo opal<ovanými (aspo~ trikrát) 
vr8lenlami platieb, a práva Podniku by mottU byC 
takýmto konan Im negaUvne dotknuté, 

b) Je inkaso opakovane (aspoň lrikrát) odmietnuté zo 
strany banky z dôvodu, za ktory zodpoveda Účaslnlk 
alebo Platitef, napr. neexistujúci 5Uhlas na inkaso, 

c) v d'altfch prlpadoch, ak to vyplýva z právnych 
predpisov. v takom prlpade je ueastnlk povinný 
uhradiľ svoJe Zéväzky Iným spôsobom, ktorý Podnik 
umoiiluje. 

Čast' V. Rozsah zodpovednosti zmluvných strán 
1. Podnik a účastnlk, klory je spotreblterom alebo ktorý 

využlva sklfby Mobilnej siete, zodpovedajú voa sebe 
navzájom za §kody nimi spôsobené v d6sledku poru~enia 
svojich povinnosti zo Zmluvy, Zllkona a ostalných 
prävnych predpisov, Ibaže preuká2u, že Ckodu nezavlnHi 
alebo i! poru!enle povinnO&tl bolo spôsobené 
okolnosraml vylučujúclmi zodpovednosr, ak nie je 
uvedené Inak. 2iadne ustanovenie Zmluvy neznamenä 
obmedzenie alebo vylúčenie zodpovednosti Podniku za 
konanie alebo opomenutie Podniku, ktorým bola 
spotrebltefovl spOsobená smre alebo ujma na zdravi. 

2. Podnik a Účaslnlk, ktorý nie je spotrebiterom a ktory 
vyuilva slufby Pevnej siete, zodpovedajú voči sebe 
navzáJom za ~kody nimi spôsobené v dOsledku porušenia 
svojiCh povinnosti zo Zmluvy, Zákona a oslalnjch 
právnych predpisov, ibaže preukážll, ie porušenie 
povinnosti bolo sp6sobené okolnosrami vylučujúcimi 
zodpovednosr, ak nie je uvedené Inak. V prfpade Služieb 
Pevnej siete si zmluvné strany navzäjom nezodpovedajú 
za nepriame !kody, následné ~ody a u&lý zisk, ak nie je 
dohodnulé Inak. Podnit zodpovedá za škody spósobené 
zavineným porušenlm SVOJlch povinnosU; zodpovednost 
Podniku za ikody sp6sobené v dôsledku neposkytnutia, 
člasločného poskytnutia, vadného posky1nutia Slu2by je 
obmedzené na povlnnosr vritir pomernú časf už 
zaplalenej ceny za neposkytnulú, čiastočne alebo vadne 
poskytnutú Službu, resp. pomerne znlžiť cenu za Službu 
za obdobie neposkytnutia, člasločného alebo vadného 
poskytnutia Slu!by. 

3. Podnik nezodpovedá za ikodu spôsobenú: 
a) obsahom prenäianých Jnronnácll a údajov, najmä ak 

Ide o informácie a udaje poskytované v rámci služieb 
treUch strán (napr. auáJOtextovi služby, služby 
s pridanou hodnotou, služby lnformaenej spoločnosb1, 

b) vyu2ittm slutleb lretlch strán sprlstupnených v sied 
Podniku, 

c) v dósledku nedovoleného, nevhodného alebo 
nespravneho nastavenia alebo umiestnenia SIUZleb 
alebo zariadenia zo strany Účastnlka, 

d) stratou, pMI<odenlm alebo znieenlm lnformkil, 
údajov alebo súborov prenäaných prostrednlctvom 
Služieb zabezpečujUcfch pripojenie do siete Internet. 

e) použitim Iného zariadenia, ktoré ru!l prevádzku sieti 
alebo Služieb alebo nebolo schválené na 
prevádzkovanie v rámci SR alebo nespf~a 
!tandardné technické parametre, 
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~ zneužiUm Bezpečnostného údaja neoprávnenou 
osobou, 

g) prevcidzkou rozvodov alebo zariadeni, ktoré nie sú vo 
vfaslnfctve Podniku, 

h) spósobenú v dOsledku dllvodov Vyš!ej moci. 
4. Účaslnlk zodpovedá Podniku za ~kodu spósobenú: 

a) poru&enlm povinnosti zo Zmluvy alebo z prävnych 
predpisov, a to osobne Účastnlkom, ako aj 1refou 
osobou, ktorej umožni využfvanie Služieb, hoci aj 
z nedbanlivosti. 

b) neoprävneným vyufivanlm SlUŽby alebo zariadenia 
zo strany Účastnlka, 

c) porušentm zákonnej povinnosti počlnar si tak, aby 
svojou činnosťou nepo!kodzoval vedenia a neruSil 
prevádzku sieti alebo Služieb a neoprávnene 
nezasahoval do sfete a do poskytovania Služieb; za 
takúto ~odu Podnik nenesie žiadnu zodpovednosr. 

5. Žiadna zo strán nemá nárok na náhradu §kody, ak 
nesplnenie povlnnosU povinnej strany bolo sp(lsobené 
konanlm poškodenej strany alebo nedoslalkom 
5Učinnosti, klorú bola poCkodená strana povinná 
poskytnú[. Osoba, ktorej hrozi škoda, je povinnä 
s prihliadnutim na okolnosti uroblr opatrenia pollebné na 
odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie (napr. použit' 
náhradné spôsoby komunikácie). Povinná osoba nie je 
povinné nahradif škodu, ktorá vznikla tým, že pojkodený 
túto povinnost' nesplnil. 

6. Účaslnlk si mOže voči Podniku uplalnif právo na nähradu 
§kody plsomným poclanlm obsahujúcim zrozumllerný, 
určitý, prehradný a pravdivy opis mzhodujucich okolnosU 
vzniku škody v dasledku zavineného poru§enla 
povinnosti Podniku, vytlslenfe škody a sumu §kody 
uplatňovanej Účastnlkom voči Podniku. 

Čast' VJ. Reklamačný poriadok, mechanizmus na 
urovnanie sporov, nahlasovanle porúch 

1. účastnlk má prävo uplatnlf si reklamáciu vo veci 
správnosti Ohrady za Službu, vo veci kvality poskytnulej 
Služby alebo vo veci namielnulia Inej vady v súvislosti 
s poskylntltou alebo požadovanou Službou. 

2. Reklamáciu je Účaslnlk oprávnený uplatnlr dorueenlm v 
listinnej forme podplsanej úeastnlkom na adresu 
Podniku uvedenú na faktúre, na adresu sldla Podnatu, 
alebo na Predajné miesto, a lo v lehote najoeskór do 
posledného dňa mesiaca nasfedujtíceho po mesiaci, v 
ktorom bola faktúra úeastnlkovi•do~ná alebo nastala 
skutočnosr zakladajUca dôvod na podanie reklamäcie 
alebo do 30 dni odo dfta doručenia faktúry alebo vzniku 
predmetnej skutočnosti, podla !Dho, ktorä lehota uplynula 
nesk6r. Inak sa na takéto podanie neprihliada ako na 
reklamädu. Podnet zaslany eleldronlcky, faxom alebo 
Iným spôsobom komunikicie na dialku (lj. v ilej ako 
6stinnej forme), ak sa nim namieta vada Služby, sa 
považuje za reklamádu, na základe ktorej vznikajú 
Účaslnikovi a Podniku práva a povinnosti podla bodov 5 
až 10 tejto časti, iba ak je doplnený originál podnetu 
v listinnej forme najneskór do 3 pracovných dni. 

3. v reklamáC11 je úeastnlk povinnt uviesť svoje 
ldenlifikaéné údaJe, ako sú najmä meno a priezvisko 
alebo obchodn~!! meno, adresu bydUska, resp. sldla alebo 
miesia podnikania, IČO spolu s uvedenlm telefónneho 
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Cl~la alebo Iného identlfiktllora Služby, ktorej sa 
rekl!nJácia· tjka, jasným a zrozumlterným spôsobom 
opisa\' predm~t reklamácie a fQtlo sa na základe 
re~e ~méha. V prrpade podania reldamácie 
~~osobou je Podnik oprévnený požadova( 
aj P.ri~D?#lle [sliMej plnej moci s overeným podpisom 
sphomoa11tera 

4. Al~ n~a pod'"""ky podfa ~ov 2 a 3 
a llel9 nadOl~ sO prekéžkou ~ riadne posúdenie 
a vybayenie reldamäi:ie, Podnik má právo vyzvar 
Účaslnlka na dgplnenJe potrebnj'ch n~tosU, prioom 
J!llola na Pfii&trenle rekl~ zičlna y takomto 
pr(P.8éfe....,c plyriúf od momentu 0!!~1;! nedostatkov 
a .. s.Pe~a podmienok n@ podanie reklalriäcle. AA je to 
P.DiretiQé P!! učely ~jektlvneho ptdetrenla reklilfllicle, 
Učaslnfk je P,gYinný J'odfliku poskytrnlf nevyhnutne 
~~ sUCJnnosr na ~ade yYl.vY Podniku, priCom 
bez ~~u"' tejto sdeinnosti nie je Podnik povinný 
v previ!,'Ovanr r~amac; ~var. 

5. ~~vo ~ p~enla úhrady nemll odkladný 
ťltlinok na, ~lanie úhrady za Slufbu, tj. podanie 
~nézffiľvuje ú~tnlka powmostl uhradlt cenu 
za poskytnuté Služby riadne a včas. 

6. Podnik plsomne oznémi Úfastnlkovl výsledok 
~~ ~ do 30 dni od Jej dorutenla, Inak 
sa reklamllcia poV$Je za umanú. V zlo21ijch pripadoch 
mMe Po4nlk tUto lehotu predfžic, najviac v§ak o 30 dnr; 
~ je povinný o predlženl plsomne Jnronnovar 
účásrn~ pred uplynupm p6Vcxjnej lehoty s uvedenlm 
dOvodov. 

7. AA sa na zékJade reklamácie zJsU vada na zariadeni, 
ktolj sa mp!Íia prejavíf v n~~ ÚčŠsinlka, ale 
~ poskylnutej ~)!2by, ~l ~u za ňu nemožno 
p~k!zatsfl)e zlslir, úeastnlk zaplaU cenu 
zodpovecjajúcu p~memérnu rozsahu využlvania Služby 
za predcfládzajúcidl 6 mesiacov. AA je 'IYIJŽivanie 
Slu2by krattie ~ 6 mesiacov, ale dl~ ~o 1 mesiac, 
vypoeita sa priememt rozsah využlvanla $1užby ~ celé 
obdoble 'IYIJžfvania Slu~y. 

8. AA. reklamovaná cena presiahne lrojnäsobok 
priemerného rozsahu vyutiVänla služby za 
pl!dch~ajúcich 6 m~aco'l, Q~tnlk ma p$o na 
odklad ~~ ~y presé}!lUj~ priememy rozsah 
vyutivanla Slulby za P,!8dch~júclch 6 mesiacov, 
najneskorile do sk()nče..nla preJ.@!rovanla _ zariadenia 
a1e11o na Jej za~~ v~ "!!5ačn~ ~~. AA je 
využfvanle Sl@>y !a!..W.@ ako 6 mesiacov, @!& dlh~e ako 
1 mesi~c. vypočlta ~ P-lfeme'!IÝ ro• využlvanla 
Služby za celé obdôbfe ~ia Slufby. • 

9. AA sa p~käf!. te i'eklaii!éda Qola pód~nA odôvodnene, 
bude ~to ~čtovana najn~ v ~- oJ;Jdobf 
nasledujticom po obdobi, v ktorom b?Ja reklamácia 
uznané, pripadne Podnik dohodne s Učastnlkom Iný 
spósob odškodnenia 

10. Účaslnlk je v súlade so Zákonom oprávnený predložir 
RÚ spor týkajlicl sa správnosti lihrady a kvality Služby 
EKS, pripadne vo veci namletnutia Inej vady v súvislosti 
so Službou EKS, o ktorom sa uskuločnMo reklamačné 
konanie a Účastnlk nesúhlas! s výsledkom reklamáOe 
alebo spOsobom jej vybavenia. Účastnlk v takomto 
prlpade predloži návrh na začatie mimosúdneho ňeienla 
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sporu bezodldadne, najneskôr do 45 dni od doručenia 
om~enla Podniku o vybaveni predmetnej reklamäcle. 

11. Podnik, mäže poveril' prijlmanlm a vybavovanlm 
reldamäclf tretie osoby; ich zoznam zverejni na 
Internetovej stránke. 

12. Očaslnlk mil prävo na vrálenle pomemeJ ~~ceny za 
čas neposkylovanla Služby zavinený Podnikom, ak 
Služba P~vnej sfele nebola Jl?SkY\ovaná neprej!i~e Viac 
ako 24 hod{n. Tgto prävo sf Učaslnlk m6že uplatnit' voči 
Podniku žiadosrou obsahujUcou termfn a ce!kovú dobu 
neposkytovanie Slulby, a to najneskOr do 3 mesiacov po 
~novenf poskytQvanla SlutJ:Iy. 

13. Učaslnlk Je povinný bez zbytDčného odkladu nahlásif 
poruchu v poskytovani Sl~y. Účastnlk nahlasufe 
poruchu Služby a-maD om alebo telefonicky n! bezplatnú 
Unku podpory 0800 123 m; alduélne kontaktné udaje 
pre nahlasovaole poruchy sú uve<1~é Vždy na 
lrtemetovef slránke. Za P9fUchu Slpiby, pri ktorej 
Ofastnlk9vi vpli'Ká närok podfa bodu 12, sa nepovaiuje: 
a) vjpadok Služby zavinený Účas1nlkom alebo chybou 
na koncovom zariadeni Účaslnlka alebo prerušenlm 
elektrického napájania koncového ~~adenla, b) 
p~ienle alebo obmedzenie poskyl9vania Slutby 
z dOYodov definovaných v časlf 111, článok 4, c) 
nefunkčnosr Služby spOsobenä Vyišou mocou, d) 
pren,llenle alebo obm~le poskytovania Slldleb 
alebo ml!enle kvality SluZieb uskutoenené Podnikom 
z ~Ovodu uplatnenia pravidiel pra korektné vyu!lvanle 
Slu21~ alebo ~lupov PQd~k!J zameraných na meranie 
a riadenie prevádzky ~eU ~ ~rom predchádzaf tomu, 
aby sa naplnHa alebo presiahla kapacita slefového 
pripojenia. sk tak61o pravidlá alebo pos~py bol 
dohodnu~ vo vzfahu k prfstuJnej Sltabe, e} mlženie 
~lity Služby Mobilnej siete spôsobené niektorou z 
okolnosti uvedených v časti 111, tiänok 1, bod 20 a 21 
alebo v časU V, bod 3, plsm. a) - c). Učasmlk može 
po21adaf Podnik o vykonanie servisného zäsahu, ktorý 
'!'6Z8 byf spoplatnený, ak v dOsledku zavinenia 
Učaslnlka d6jde k výpadku Služby, chybe na koncovom 
zariadeni alebo inej chybe Účastnlka, pripadne ak dOjde 
k výpadku Služby zavineného Podnikom, ale v dOsledku 
konania a chyby Účastnlka nie Je ~ vypadok opravir 
skOr, ako dôjde k odstráneniu chyby spôsobenej 
t;Jčastnlkom. Podnik nie je povinný takejto žiadosti 
Očastnlka vyhovler, resp. je oprävnený ju poskytnúf len v 
prlpade preväd*ových a technických možnosti a pri 
sú~om zact]ovanl právnych predpisov. Za začiatok 
poruchy pre účely uplatnenia práva úeastnlka podra 
bodu 12 sa považuje del\ a hodina ohlásenia poruchy 
úeastnlkom Podniku, pokJaT nie je technicky 
~ktlzatsrný alebo Pcxjnilru znämy skutočný čas 
zafialku poruchy a za koniec poruchy sa považuje deň a 
hodina odstrinenla poruchy. 

Čast' VII.Oznamovanht, doručovanJe 
1. AkúkoCÝek lnformäclu, ozriämeóle, výpoveď, odslúpenie 

alebÓ Iné podanie účásinlka, doručuje Očastnlk 
v listinnej fonne na Predajné miesto alebo na adresu 
sfdla Podnltcu, pripadne na Inú adresu Podniku urtenO 
pre účely doručovania takéhoto podania AAtuäSne 
kontakty Podniku sú dostupné na Internetovej stránke. 
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Ak Účastnlk doruči podanie v Inej ako listinnej forme, 
môže ho Podnik požiadar o doručenie originálu najneskOr 
do 3 pracovných dnf; na podania, ktoré neboN takto 
doplnené, sa neprlhnacta, ak nebolo dohodnuté Inak. 

2. Strany sa mOžU dohodnúr aj na Inej ako llsUnnej forme 
doručovania, najmä elektronickeJ s využitím prostriedkov 
komuni<äde na dialku, pri klorých je plsomná fonna 
zachovanä a sú splnené podmienky právnych predpisov 
(usL § 40 ods. 4 Obelanského zákonnlka). 

3. Akúkorvek informáciu, oznámenie, upomienku, faktúru, 
zálohow faktúru, vjpoved', Odslú~nie alebo ln6 
ozmimenle Podniku dorufuje Podnllt Účastnfkovi vtdy 
s prihliadnuUm na charakter oznámenia niektorým 
z nasledovných spôsobov: 
a) doporučenou zásielkou na ko~pondenfnú adresu 

uvedenú Účaslnfkom, kloní sa považuje za doručenú 
dftom prevzatia Účastnlkom. Ak nemožno zisletku z 
akéhokofvek dOvodu takto doručir, povatuje sa za 
doručenli poslednjm dňom odbernej lehoty určeneJ 
na jej vyzdvfhnutie po uloženf u subjektu povereného 
dorueavanfm (napr. po~tový podnik), 

b) obyčajnou zásielkou ná kotdpondenä\U adresu 
uvedenú Účaslnlkom, ktorá sa považuje za doručenú 
na §tvrtý deA po jej odoslanl, 

c) prostrednlctvom volania, SMS, faxom alebo e. 
mailom. Takáto spräva sa považUje za oznámenú 
dňom jej odoslania na telefónne čisto Ú~fka, 
resp. e-mail. Za jej doručenie sa povaiuje dovolanie 
sa, uloženie správy do hlasovej schránky alebo Iri 
máme pokusy o dovolanie sa. Oznámenie doručen& 
prostrednlctvom zákaznlckeho portálu, ak je jeho 
vyu!lvanfe slranaml dohodnulé, sa považuJe za 
doručené dňom jeho sprístupnenia v portali, 

d) zverejnenlm na Internetovej strätke, na Predajných 
miestach alebo In~ obdobnYin spOsobom, kkri sa 
považllje za dorutené okamihom jeho zverejnenia. 
Tento sp(lsob oznámenia &a neVZCahuje na 
upomienky, faktúry, Vjpovede a odstúpenia alebo Iné 
právne úkony urtené právnym predpisom, 

e) Iným spOsobom. 
4. za deň doručenia zásielky podra plsm. a) a b) 

J)redchádzajúceho bodu sa považuje aj dell, kedy ju 
Účastnlk odoprie prevziar aJebo v ktorý je na zäslelke 
vyznačená poznámka, že Účastnfk sa odsfahoval, fe 
neznämy alebo podobnéhC. vjznamu a now adresu 
Účaslnlk Podniku neoznámU. Zásielky sú doručovaná len 
v rämcl územia SR, pole! ii nie je dohodnuté inak. 

Časf Vlll. Prislušné právo a riešenie sporov 
1. Na Wetky VZCahy medzi Podnikom a Účastnlkom sa 

vzfahuje právny poriadok SR, aj ak je Účaslnlk 
cudzincom. Vzrahy, ktoré nie sú upravené v Zmluve, v 
Zákone, sa sprawjti ostalnýml právnymi predpfsmf. 

2. Strany budú všelky spory rie&iť prednostne mfmosťldnou 
cestou, rokovanlm alebo dohodou. Ak nevyriešia spor 
mimosódne, v pripade súdneho sporu je dani právomoc 
slovenského súdu podl'a právnych predpisov SR. 

Časf IX. Zmeny a platnost' VP 
1. Podnik má právo menir a doplňar tieto VP. Zmena alebo 

doplnenie VP sa považuje za zmenu zmluvných 

VP _2015_07 _01 

podmienok. Podnik bude pri oznamovanl zmeny VP 
postupovar podfa časti 111, člänok 5 VP, podra toho, čl je 
zmena podstatná alebo nie. 

2. Na vzfah medzi ÚCsstnlkom a Podnlkcm, založený 
Zmluvou, sa počas celej doby uplatňujú VP v Ich 
aktuálnom zneni. Zánik Zmluvy sa nedotýka účinnosti 
tých ustanoveni VP, ktoré s ohl'adom na svoju povahu 
ma}u pratrvar až do 6plného vyrovnania närokov zo 
Zmluvy, najml o zodpovednosti za ikodu, néhrade §kody 
a sankciich, ustanovenia o volba práva. 

3. Ak sa nleklčré ustanovenie VP stane neplatné, neuelnné 
alebo nevykonaterne, ostalné llstanovenla zostávajú 
v platnosti. Podnik nahradi dané ustanovenie platným, 
účinným a vykonaternjm ustanovenlm, ktoré sa bude čo 
najmenej od6tovar od princlpov uvedených vo VP pri 
zachovani \iček!a zmyslu daného ustanovenia. 

4. VP vydané Podnikom strácajťl platnost a účillO(Ist' vtdy 
dňom nadobudnutia plalnosti a účinnosti nových VP 
vydaných Podnikom. Všélky Zmluvy a Iná dohody 
uzavrelé pred úeinnosrou nových VP medzi Účastnlkmi 
a Podnikom a ktoré sa sprawvall pôvodnjml VP, sa odo 
dňa účinnosti nových VP riadia novými VP a pova!ujli sa 
za Zmluvy uzavrete podl'a nových VP. 

5. Ustanovenia tejto časti sa rovnako uplatňujU aj na zmeny 
a plalnost OP a Cennfka, ak nie je uvedené Inak. 

čast X. Prechodné a zivereené ustanovenia 
1. TýmHo VP sa rušia a nahrádzajú W&lky doteraz platné 

ustanovenia nasledovných podmienok vydaných 
Podnikom s účfnkamf podfa časti IX bod 4: 
a) V~né podmienky pre poskytovanie verejných 

služieb prostrednlctvom f!lobHnej siete spoloátosU 
Slovak Telekom, u. úi5nné od 01.02.2014-a 

b) V!eobecné podmienky pta poskytovanie verejných 
služieb proslrednfctvom pevnej siete spoločnosti 
Slovak Telekom, a.s. účinné od 01.02.2014 

{ďalej spolu Ian .Pôvodné podmienky'). 
2. časr práv a povinnosti u•ných v Pôvodných 

podmienkach, ktorá sa ruilljmito VP a näbola výslovne 
nahradená v týchto VP, Je odo dňä účinnosti týchlo VP 
upravené v Podmienkach spracúvania Oda)ôv (časf V. 
Pôvodných podmienok), OP alebo Cennfku vydaných 
Podnikom s účinnosfou ku dňu Oännosti týchto VP. 

3. Ak Zmluva alebo jej čast odk~e na Všeobealé 
podmienky pre posky1ovanle verejných slu!leb 
prostrednfctvom mÓbBriej sl~ alebo· v-seobemé 
podmienky pre PoskJtavanie verejných slu2feb 
prostrednlctvom pevnej siete, mil sá za to, že takýto 
~ referujé na tietO yP. resp: v časU V. Pôvodných 
podmienok rJä Podmienky spraalvama údajov. 

4. neto VP nadobudajú úannosr dňom 01.07.2015. 

V Bralislave, dňa 26.06.2015 

Slovak Telekom, a.s. 
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