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.,~·~,COMPLETE" O POSKYTOVANI SLUZIEB ELEKTRONICKÉHO 
.,./'' MONITORINGU č. 394/2020 

„ _ra'fetä podľa § 262 ods. 1 z. č. 513/1991 Zb. z. v znenl neskorších predpisov (ďalej len .Obchodný zäkonnlk" alebo 
_.,., . ObZ") medzi: 

Spoločnosťou: 
So sldlom: 
ICO: 
ICOPH: 
Zapi sa nou: 
Zastúpenou: 

ďalej len •poskytovateľ 

a 

Spoločnosťou: 
So sfdlom: 
Sekcia Banská Bystrica: 
lCO: 
DIC: 
Zaplsanou: 
Zastúpenou: 

ďalej len • užlvateľ' 

s nasledovným obsahom: 

Commander Servlces s.r.o. 
Žitná 23, 831 06, Bratislava 
51 183 455 
SK2120619270 
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1. odd. Sro, vložka č. 123562/B 
Ing. Martin Lukáč, prokurista 
Ing. Vladimír Dudon, prokurista 

Štatistický úrad Slovenskej republiky 
Miletičova 551/3, 824 67 Bratislava. mestská časť Ružinov 
Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 
00 166 197 
2020830218 
v štatistickom úrade Slovenskej republiky, registračné čfslo: OVM0241 
Ing. Alexander Ballek, predseda 

1. Predmet Zmluvy 

Zmluvou COMPLETE o poskytovaní služieb elektronického monitorlngu (ďalej len .Zmluva") sa poskytovateľ zaväzuje 
poskytovať užlvaterovi služby elektronického monitoringu objektu a užlvater sa zaväzuje poskytovateľovi uhradiť 
dohodnutú cenu za poskytované služby. 

II. Objekt monltoringu 

Objekt monitoringu je zmluvnými stranami dohodnutý v prllohe A Zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou. Ak je 
zmluvnými stranami dohodnutých objektov monitoringu viac, v prllohe A Zmluvy ho zmluvné strany označia vzostupne 
číslami. 

III. Technológia a hardware 

Poskytovateľ sa zaväzuje užlvateľovi dodať a vykonať montáž technológie (systém, mapy, prlstupy a heslá) a hardwaru 
Gednotky, antény a pod.). Typ technológie a hardware, ktorý sa poskytovateľ zaväzuje dodať užlvateľovi a vykonať ich 
montáž, je špecifikovaný v prílohe A Zmluvy. 

IV. Cena 

Cenu za poskytnuté služby elektronického monitoringu objektu zo strany poskytovateľa užlvateľovi si zmluvné strany 
dohodli dohodou v prllohe A Zmluvy. Ak je objektov monitoringu viac, cena predstavuje súhrn všetkých dohodnutých cien 
platených za každý jednotlivý objekt monitoringu jednotlivo. 

Uživater sa zaväzuje uhrádzať poskytovateľovi cenu za poskytnuté služby mesačne. V prípade omeškania užívateľa 
s úhradou ceny za poskytnuté služby, je toto považované za podstatné porušenie Zmluvy. 

Na základe vystavenia daňového dokladu • faktúru zo strany poskytovateľa užlvateľovi, ktorú poskytovateľ zašle 
užlvatefovi ním zvolenou komunikačnou cestou, uvedenou v prllohe A Zmluvy, uhradl užívateľ cenu za poskytnuté služby 
bezhotovostne na účet poskytovateľa, vedeného v Tatra banke, a. s. číslo účtu: 2626712658/1100, v tvare IBAN: SK93 
1100 0000 0026 2671 2658, splatná v 15. deň odo dňa vystavenia daňového dokladu. faktúry zo strany poskytovateľa 
užívateľovi za poskytnuté služby. 



V. Komunikácia a heslo 

Tam kde sa pri komunikácii použlva telefón, bez ohľadu na kontakty uvedené v záhlavl Zmluvy, piati ako kontakt ten, 
ktorý je uvedený v prllohe A Zmluvy. 

Vl. Územný rozsah 

Služby podľa Zmluvy poskytovateľ poskytuje užívateľovi v územnej oblasti Európa. 

VII. Trvanie Zmluvy 

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

VIII. Ukončenie zmluvného vzťahu 

Každá zo zmluvných strán je oprávnená druhej zmluvnej strane plsomne vypovedať Zmluvu, a to bez uvedenia dôvodu. 
Výpovednú lehotu si zmluvné strany dohodli v trvanl dva mesiace s tým, že začlna plynúf v prvý deň kalendárneho 
mesiaca, nasledujúceho po dni doručenia výpovede jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane a skonči sa 
uplynutlm posledného dňa prlslušného kalendárneho mesiaca. 

Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od Zmluvy, ak tak ustanovuje zákon, Zmluva alebo Všeobecné 
obchodné podmienky poskytovateľa, resp. ak dôjde zo strany poskytovateľa alebo užlvateľa k podstatnému porušeniu 
jeho zmluvných alebo zákonných povinnosti. 

Zmluvný vzfah medzi poskytovateľom a užlvaterom, založený Zmluvou Je možné ukončif aj písomnou dohodou, 
uzavretou medzi poskytovateľom a užlvaterom o ukončenl tohto zmluvného vzfahu, založeného Zmluvou. 

V prlpade akéhokoľvek ukončenia trvania Zmluvy, je užlvater povinný postupovať v zmysle čl. XI. ods. 5 všeobecných 
obchodných podmienok, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

IX. Vyhlásenie užlvateľa, jeho povinnosti a zodpovednosť za škodu vzniknutú tretím osobám 

Užlvater vyhlasuje, že: 
a) je mu známe, že: 

• pri plneni svojich záväzkov zo Zmluvy poskytovateľ vedie a zaznamenáva, kde sa objekt monitoringu nachádza, 
- komunikácia uskutočnená technológiou poskytovateľa, sa zo strany poskytovateľa vždy zaznamenáva, vrátane 
obsahu prenášaných informácii (piati to aj pri uskutočnenl hovoru), s čim užlvater bez výhrad alebo bez 
akýchkoľvek pripomienok súhlasi a nepovažuje to za neoprávnený zásah do svojich práv a právom chránených 
záujmov, vrátane osobných a duševných práv (najmä do práva na ochranu osobnosti). 

b) ak je objekt monitoringu použlvaný treťou osobou, je povinný (zaväzuje sa) túto osobu na skutočnosť uvedenú 
vyššie pod plsm. a) upozorniť, v prlpade ak je objekt monitoringu vo vlastnictve osoby odlišnej ako je zmluvná 
strana užlvatera, vyžiadať od nej bezvýhradný súhlas s touto skutočnosťou; ak ju neupozorni, v celom rozsahu 
Qej) zodpovedá za neoprávnený zásah do jej práv a právom chránených záujmov, vrátane osobných a duševných 
práv (najmä práva na ochranu osobnosti a pod.), vzniknutý v súvislosti s poskytovanim služieb zo strany 
poskytovateľa uživateľovi podľa Zmluvy; užlvater je povinný odovzdať poskytovateľovi, ak ho o to poskytovateľ 
požiada, bezvýhradný plsomný súhlas tretej osoby s právnou skutočnosťou uvedenou pod plsm. a) tohto 
ustanovenia (článku IX.) Zmluvy. Rovnako (povinnosť a zodpovednosť užlvateľa proti tretej osobe) to piati aj pri 
zmene objektu ochrany alebo osoby, ktorá ho využlva. 

c) Súhlasl s pripojením hardware vo vozidle na server poskytovateľa, umiestnený a prevádzkovaný u poskytovateľa, 
ktorým prijíma, eviduje a spracováva údaje o vozidle. Užívateľ rovnako súhlasi so spracovanlm týchto údajov, 
ako aj údajov užlvateľa poskytovateľom, na účely splnenia si povinnosti poskytovateľa podľa tejto Zmluvy. 

d) A zaväzuje sa vykonať kalibráciu údajov, teda prostrednlclvom aplikácii zabezpečiť priebežné, alebo podľa 
potreby, minimálne však 1x do mesiaca zosúladenie údajov o odjazdenej dráhe na serveri s údajmi na 
tachometri. V opačnom prlpade užívateľ berie na vedomie, že bez takejto kalibrácie kilometrových údajov nie je 

možné zaručiť na strane poskytovateľa služby správnosť vykazovaných údajov. 
e) Podpisom tejto Zmluvy sa zaväzuje dodržiavať licenčné podmienky spoločnosti Google uverejnené na web 

portáli Google maps. 

Užlvater zodpovedá za škodu vzniknutú z úkonov poskytovateľa, ktoré sú vykonané na žiadosť užívateľa, na jeho pokyn 
a v dôsledku jeho konania alebo opomenutia, ak bol užlvateľ poskytovateľom na to vopred upozornený. Pokiaľ by 
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z týchto vykonaných úkonov poskytovateľa, vznikla užlvatefovi, či tretej osobe škoda, je užlvater povinný je hradiť 
v plnom rozsahu. 

Poskytovateľ prehlasuje, že: 
a) SIM karta GSM operátora, ktorá je vložená do zariadenia (ďalej len • SIM karta") nie je súčasťou ani 

príslušenstvom tohto zariadenia a je a zostáva v zmysle platného zákona a telekomunikáciách vlastnlctvom 
GSM operátora. Toto vlastnlcke právo predajom hardware na užlvateľa neprechádza. 

b) je výlučným vlastnlkom zariadenia a je oprávnený GPS prenajať alebo predať užlvaterovi. 
c) nie je zodpovedný, za prlpadný výpadok GSM signálu na strane GSM operátora a rovnako nepreberá 

zodpovednosť za pripadnú chybovosť, čo do rozsahu vygenerovaných a evidovaných dát v aplikácii, ktorú 
prevádzkuje spôsobených z uvedeného dôvodu. 

X. Všeobecné obchodné podmienky, cennlk služieb a servisné a technické podmienky 

Ôalšie podmienky zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a užlvateľom, založeného Zmluvou upravujú všeobecné 
obchodné podmienky pre poskytovanie služby elektronický monitoring (ďalej len "VOP"), ktoré sú neoddeliteľnou 
súčasťou Zmluvy a servisné a technické podmienky, vrátane cennlka servisných zásahov, ktoré tvoria Prllohu .s· 
Zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou. Užlvateľ podpisom Zmluvy potvrdzuje prevzatie VOP, vrátane prllohy B a A 
zmluvy a oboznámenie sa s ich obsahom, s ktorým bez výhrad a podmienok súhlas!. Ustanovenia Zmluvy majú vždy 
prednosť pred ustanoveniami VOP v prlpade ich rozdielneho obsahu. 

XI. Osobitné dojednania 

Ustanovenia rozdielne od Zmluvy a VOP zmluvné strany uvádzajú v prllohe A Zmluvy. Zmena obsahu ustanovenl Zmluvy 
je možná len plsomnou dohodou zmluvných strán, a to formou plsomného uzavretia dodatku k Zmluve. prllohy A Zmluvy. 
Pri každej zmene obsahu ustanovenl Zmluvy, zmluvné strany plsomne uzatvoria novú prllohu A Zmluvy s vzostupným 
člselným označenlm. Uzavretlm prilohy A Zmluvy, označenej zmluvnými stranami vyššlm čistom, zmluvné strany rušia 
všetky prllohy A Zmluvy s nižšlm člselným označenlm zmluvnými stranami. 

XII. Spoločné a záverečné ustanovenia 

Užlvateľ vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých svojich práv a povinnosti, vyplývajúcich zo Zmluvy, vrátane toho, kde 
a akým spôsobom sa vykonáva Zmluva. 

Spory akéhokoľvek druhu, ktoré môžu vzniknúť na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou medzi poskytovateľom a 
užlvaleľom, spadajú vždy do právomoci súdu (súdov) Slovenskej a lieta spory budú vždy rozhodované podľa právneho 
poriadku Slovenskej republiky. 

Užlvater bol poskytovateľom riadne oboznámený s právami a povinnosťami. Obsah ustanovenl Zmluvy vyjadruje 
slobodnú vôľu zmluvných strán pri jej uzavreli. Zmluvné strany sa zaväzujú k zabezpečeniu ochrany osobných údajov 
súvisiacich s poskytovanlm služieb elektronického monitoringu podľa tejto zmluvy v súlade s ustanoveniami z. č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnenl niektorých zákonov. 

Poskytovateľ služby nesmie posielať novinky o službách satelitného monitoringu fyzickým osobám, kým s tým subjekt 
údajov nevyjadrí výslovný súhlas. 

Fyzická osoba môže poskytnúť súhlas na zasielanie elektronických noviniek na svoju e-mailovú adresu. 
Commander Services s.r.o. je povinná uchovávať osobné údaje na osobitnom zozname, oddelene od údajov 
poskytnutých na iné účely. Tento zoznam musl byľ dostupný len oprávneným osobám spoločnosti a spracovateľom 
údajov. Spoločnosť nesmie zverejniť zoznam alebo údaje žiadnej tretej osobe alebo neoprávneným stranám. Účelom 
spracovania údajov tykajúci ch sa zasielania noviniek je poskytnúť ucelené, všeobecné a na klienta orientované 
informácie adresátom ohľadne najnovšlch špeciálnych ponúk spoločnosti Commander Services s.r.o. 

Subjekty údajov sa môžu kedykoľvek odhlásiť z odoberania noviniek zaslanim e-mailu na: info@commander.sk, alebo 
na katarina.dudicova@commander.sk. 

Užívateľ vyjadruje súhlas: 

ANO: NIE: 

·Nehodiace sa preškrtnite 
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Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdržl poskytovateľ a jeden užlvater. 
Zmluva je platná a účinná dňom podpisu oboch zmluvných strán 

V Bratislave, 01 .06.2020 

/ 

I 
Po •.• ,,u.,,ater 

Ing. Martin Lukäč, prokurista 
U!lvatef 

Ing. Alexander BaRek, predseda 

•••• • • • • ••• - • ...... .... .. ~ . .... . . . . ..... . ...... .. ........... . 

Ing. Vladlmlr Dodon, prokurista 

COMMANDER SERVICES s.r.o. 
Žitná 23 ., 

831 06 Bratislava 
léO: 51 183 455, 1t DPH· SK2120619270 ' .. , .. 
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PRÍLOHA "A" ZMLUVY „COMPLETE" O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 
ELEKTRONICKÉHO MONITORINGU č. 394/2020 (ďalej len „Príloha A") 

Príloha A (strán 1) 

1. Komunikačné kanály: 

Spoločnosť: Štatistický úrad Slovenskej republiky 
Adresa: Miletičova 551/3, 824 67 Bratislava• mestská časť Ružinov. sekcia Banská Bystrica 
Sekcia Banská Bystrica: Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 

Meno: 
Telefón: 
E•mail: 

Ing. Zlata Jakubovie, CSc. 
+421 48 4323 252 
Zlata.Jakubovie@statistics.sk 

Oprávnené osoby v zmysle zákona č: 18/2018 Z.z.: 

1.1) 
1.2) 
1.3) 
1.4) 

Meno a priezvisko: 

2. Cena: 

2.1) Riadiaca jednotka CCCTEL FMB/120 
2.2) Security upgrade (1) Waypointy 
2.3) Aktivácia systému 
2.4) Aktivácia SIM karty 
2.5) Montáž systému 

K fakturácii komplet za hardware 

3. Ob'ektv monitorovania: 

p,č. typ 

1. KIA Ceed 

Celkom mesačne bez DPH: 
20% DPH: 

Celkom za 1 x objekt: 

4. Ostatné: 

V Bratislave, 01 .06.2020 

/ ./ 

~ w~ny1.VVdlt:I 

Ing. Martin Lukáč, prokurista 

Ing. Vlaclimí, I"\, •-'-- -.,,1(, •rista 

EČV /VIN 
887200S 

- -, 

Tel. kontakt: 

1x 
1x 
1x 
1x 
1x 

á 
á 
á 
á 
á 

69,00€ 
1,00€ 
1,00 € 
8,30€ 

30,00 € 

E•mall: 

69,00 € 
1,00 € 
1,00€ 
8,30 € 

30,00 € 

109,30 € bez DPH 

mesačne za monitoring 

mesačnv ooolatok za svstém a dáta : 9,50 € 

Užlvater 

9,50€ 
1,90 € 

11 ,40 € 

Ing. Alexander Ballek. predseda 
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PRÍLOHA "B" ZMLUVY „COMPLETE" O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 
ELEKTRONICKÉHO MONITORINGU č. 394/2020 (ďalej len „Príloha 8") 

Predmet prllohy: 
SERVISNÉ A TECHNICKÉ PODMIENKY, CENNÍK SERVISNÝCH ZÁSAHOV 

1. 
Podmienky pre riadne poskytovanie služby 

Nahlasovanie a odstraňovanie závad pri poskytovanl služby a servisné zásahy poskytovateľa 

1. Zákaznlcka linka 
Pre uživateľa - spoločnosť štatistický úrad Slovenskej republiky, sekcia Banská Bystrica 
je pridelenä zákaznlcka linka č. +421 55 33 33 330, hotline@commander.sk. 
Tento komunikačný kanal je zriadený výhradne pre užívateľa a mä prevädzkovú dobu 24 hodín 
denne. Všetky vzniknuté technické závady a nedostatky užlvatel' oznamuje (nahlasuje) na túto linku. 
Zamestnanci poskytovateľa postupujú žiadosť príslušnému oddeleniu, ktoré je zodpovedné za spätný 
kontakt a vyriešenie daného problému. 

2. Pridelenie Key Account Managera (KAM) 
Pre uživateľa - spoločnosť Štatistický úrad Slovenskej republiky, sekcia Banská Bystrica 
je pridelený zamestnanec Key Account Manager (ďalej len .KAM"), ktorý zodpovedá za všetky ďalšie 
činnosti súvisiace s poskytnutou službou od poskytovateľa . • KAM" je zodpovedný za všetku komunikáciu 
a ďalšie splnenie požiadaviek, ktoré budú na strane uživateľa. Pridelený KAM Je : 
Milan Bakša, Email: milan.baksa@commander.sk, t č. : + 421 915 971 762 
Oalšie komunikačné kanály KAM dohodne s užlvateľom tak, aby spfňali požiadavky a očakávania jasnej 
a efektlvnej komunikácie. 

3. Odstránenie nahlásených technických závad (nedostatkov) 

3.1 Závada na riadiacej jednotke, systému, máp (HW)(TCH) - bez výjazdu technika - .servis na diaľku 
cez GPRs•. Od nahlásenia (oznámenia) technickej závady zo strany užlvateľa poskytovateľovi na 
zäkaznlcku hotline linku poskytovateľa, uvedenú v ustanovenl Článku 1., bodu 1, prvá veta prllohy B, 
poskytovateľ garantuje užlvateľovi odstránenie zistenej technickej závady maximálne do 3 hodln od 
uvedeného nahlásenia (oznámenia) a zistenia technickej závady, a to bezodplatne v cene mesačného 
poplatku kdekoľvek na územ! Slovenskej republiky. 

3.2. Závada na riadiacej jednotke, systému a GPRS spojenie (HW)(TCH) - potrebný (nevyhnutný) výjazd 
technika -,. servis na mieste•. 
Od nahlásenia (oznámenia) technickej vady zo strany užívateľa poskytovateľovi na zákaznlcku 
hotline linku poskytovateľa, uvedenú v ustanoveni Clánku 1., bodu 1, prvá veta prllohy B, 
poskytovateľ garantuje užlvateľovi odstránenie zistenej technickej vady technikom poskytovateľa 
priamo na danom vozidle maximalne do 48 hodln od zistenie technickej vady a jej pridelenia na 
oddelenie logistiky za účelom dohodnutie servisného výjazdu, nie však dlhšie ako 5 pracovných dni 
od uvedeného nahlásenia (oznämenia) technickej vady zo strany užlvateľa na oddelenie Hotline, a to 
bezodplatne v cene mesačného poplatku kdekoľVek na územl Slovenskej republiky počas pracovnej 
doby, t. j od 07.00 do 17.00 hod. 
Mimo pracovného času, pripadne počas dni pracovného pokoja je výjazd technika spoplatnený suma 
18,· eur bez DPH, a to na každý objekt monitoringu jednotlivo. 

3.2. Užlvater služby je povinný v prlpade zistenia vady na objekte monitoringu, ktora by mohla byť 
spôsobená nesprávnou inštalaciou GPS, pripadne GPS samotným, bezodkladne kontaktovať 
Zákaznlcku linku poskytovateľa služby a ďalej postupovať v súlade s reklamačným poriadkom 
spoločnosti Commander Services s.r.o., VOP a zákonnými ustanovenia Obchodného zákonnika. 

4. Definícia pojmov 

4.1. Pod pojmom. odstránenie technickej závady .na diaľku cez GPRS" • sa na účely prllohy B 
rozumie najmä: 
Editácia údajov o motorovom vozidle a jeho prevádzke, vyčltanie jednotlivých reportov, 
dostupnosť HW na GPRS, firmware v HW a pod .. 

4.2. Pod pojmom • odstránenie technickej závady .na mieste·• sa na účely prllohy 8 rozumie najmä: 

:J"-r. ••• O, 
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Uvoľnenie antény GPS a GPRS, uvoľnenie kabeláže vplyvom prevádzky vozidla, sabotáž, vybitá 
autobatéria, spôsobenie nefunkčnosti HW neoprávnenou osobou, poškodenie HW vplyvom najmä 
živelnej pohromy, autohavárie a pod.; prerušenie komunikácie GPRS, závady na (TCH) SIM, jednotky 
a pod. 

5. Servisné zásahy 

5.1. Preventívna prehliadka 
Prevenlfvna prehliadka na motorových vozidlách, týkajúcich sa poskytovaných služieb zo strany 
poskytovateľa užlvateľovi v zmysle Zmluvy vykonáva poskytovateľ bezodplatne 2x roéne na 
všetkých týchto motorových vozidlách. Preventlvnou prehliadkou je jednak fyzická kontrola 
nainštalovaného zariadenia, ako aj kontrola funkčnosti HW systémom REMOTE (na diaľku). 
Preventívna prehliadka môže byt' vykonaná iba systémom REMOTE, pokiaľ systém vykazuje 
100% funkčnosť. V tomto prípade zariadenie nie je potrebné fyzicky kontrolovať technikom 
poskytovateľa. Poskytovateľ infonnuje 1x ročne užívateľa o vykonaných servisných zásahoch, 
o čom poskytovateľ zasiela užívateľovi report (správu) o vykonaných servisných zásahoch 
v príslušnom (predchádzajúcom) kalendárnom roku. 

5. 2. Demontáž (remontáž} jednotky- HW (technológie} 
V pripade, že poskytovateľ jednotku (technológiu) demontuje z dôvodu jej nefunkčnosti, nie je za tento 
vykonaný úkon účtovaný zo strany poskytovateľa užlvateľovi poplatok, s výnimkou sabotáže, vybitej 
autobatérie motorového vozidla, spôsobenia nefunkčnosti HW neoprávnenou osobou. poškodenia HW 
vplyvom živelnej pohromy, autohavárie a pod .. V týchto prípadoch je zo strany poskytovateľa 
užlvaterovi účtovaný poplatok vo výške 57,-E, ktorý je užlvateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi. 
Za reinštaláciu z objektu na objekt poskytovateľ tiež účtuje uživaterovi poplatok vo výške 57,- € ktorý 
je uživateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi. 
Ak ide o ukončenie poskytnutej služby, jednotku (technológiu) poskytovateľ demontuje a 
motorové vozidlo uvedie do pôvodného stavu za poplatok vo výške 57,- €, ktorý je uživateľ povinný 
zaplatiť poskytovateľovi. 
Pokiaľ užlvater nemá záujem odborne demontovať jednotku. resp. iné zariadenie slúžiace na riadne 
poskytnutie služby monitoringu (technológiu), zo strany poskytovateľa, poskytovateľ nenesie žiadnu 
zodpovednosť za vykonanie takejto demontáže. Uživateľ je povinný doručiť poskytovateľovi pisomné 
potvrdenie o demontovanl jednotky (HW), resp. inej technológie užlvateľom. 

II. 

Povinnosti poskytovateľa 

1. Poskytovateľ je povinný riadne a včas plniť všetky povinnosti v zmysle ustanovenl Clánku 1. prllohy B proti 
užlvateľovi a zabezpečiť všetky požiadavky užlvateľa spojené s riadnou a včasnou prevádzkou služby 
elektronického sledovania motorových vozidiel (monitoringu), poskytovanej zo strany poskytovateľa 
užlvaterovi. 

2. Pokiaľ poskytovateľ opakovane nesplni terminy pre opravu alebo obnovenie elektronického 
monitorovacieho systému sledovania motorových vozidiel tak, aby bola riadne a véas poskytnutá služba 
užívateľovi, poskytne užlvaterovi 100 % zľavu na mesačnom paušále (cene služby) pre príslušné vozidlo 
v prislušnom mesiaci. 

3. Zľavou v zmysle Clánku II. bodu 2 prilohy B sa na účely Zmluvy (prllohy .B") rozumie odpustenie celého 
mesaéného paušálu (ceny služby) pre jednotku HW (technológiu) motorového vozidla, ktorá nebola zo 
strany poskytovateľa včas opravená alebo opakovane nefungoval elektronický monitorovacl systém 
sledovania motorových vozidiel z dôvodov na strane poskytovateľa, a to v mesiaci, v ktorom nebola zo 
strany poskytovateľa včas opravená jednotka HW (technológia), resp. v mesiaci, v ktorom opakovane 
nefungoval elektronický monitorovací systém sledovania motorových vozidiel z dôvodov na strane 
poskytovateľa. 

III. 

Povinnosti užlvatera 

1. Uživateľ je povinný bezodkladne nahlasovať (oznamovaO) všetky technické závady (nedostatky) na 
jednotke HW (technológii), ako aj prlpadné technické problémy s online systémom, a to na zákaznfcku 
hotline linku poskytovateľa, uvedenú v ustanovenl Clánku 1., bodu 1, prvá veta prilohy B. 

2. Užívateľ je povinný zaobchádzať s jednotkou HW (technológiou) primeraným spôsobom a s obvyklou 
starostlivosťou, nesmie ho využlvať na Iný účel ako je elektronické sledovanie motorových vozidiel 
(monitoring), resp. ďalšie zmluvne (medzi poskytovateľom a užlvateľom) plsomne dohodnuté 
nadštandardné služby, ktoré poskytovateľ poskytuje uživateľovi. 

.,, 



3. Užívateľ služby je povinný všetky servisné úkony( t.j. montáže, remontáže, demonláže, servisy atď ... ) 
objednávať u poskytovateľa služby a musia byť výhradne vykonané poskytovateľom služby, či nim 
poverenou osobou. Akýkoľvek samovoľný zásah do technológie, či hardwaru zo strany užívateľa služby 
alebo inou treťou osobou bez vedomia poskytovateľa služby sa považuje za podstatné porušenia zmluvy 
a umožňuje poskytovateľovi okamžité odstúpenia od zmluvy. Okrem toho má poskytovateľ voči užlvateľovi 
nárok na náhradu všetkých účelne vynaložených nákladov, ktoré vznikli poskytovateľovi služby v súvislosti 
so servisom. upgrade systémom a nastavenlm ako dôsledok nedovoleného konania zo strany užívateľa 
služby. 

4. Užlvater je povinný po nahlásenl (oznámenl) technickej závady (nedostatku) poskytovateľovi, pokiaľ je to 
potrebné, zabezpečiľ prlstup poskytovateľa k objektu monitoringu tak, aby mohol poskytovateľ včas splniť 
všetky svoje povinnosti proti užívateľovi, vyplývajúce mu zo Zmluvy, vrátane prílohy Ba mohol byť zo strany 
poskytovateľa vykonaný servis priamo v objekte monitoringu a to kdekoľvek na územ! Slovenskej republiky. 
Pokiaľ užlvateľ bráni svojou nečinnosťou vykonaniu servisu (opravy, odstránenia zistenej technickej závady
nedostatku) zo strany poskytovateľa, nenesie poskytovateľ zodpovednosť užlvateľovi za funkčnosť 
monitorovania objektu (monitoringu). 

5. Pokiaľ užlvateľ svojou nečinnosťou, resp. konanlm opakovane bráni poskytovateľovi k vykonaniu servisu 
(opravy, odstránenia zistenej technickej závady-nedostatku) v objekte monitorovania (monitoringu), má 
poskytovateľ právo odstúpiľ od zmluvy. 

IV. 

Cena servisných a ostatných úkonov 

1. Všetky servisné úkony poskytovateľa sú zahrnuté v cene mesačného poplatku na celom 
území Slovenskej republiky, vrátane dopravy technika na určené miesto, okrem: 

Výjazd k objektu monitorovania na dohodnuté miesto a zistená nefunkčnosť jednotky HW (technológie) 
neoprávnenou osobou (ľudský zásah) - poskytovateľ (vy)účtuje užlvateľovi cenu 57,- € + 0,33 €/km; v 
tomto prlpade dokumentácia aj plsomné vyjadrenie technického oddelenia poskytovateľa je 
neoddeliteľnou súčasťou faktúry (daňového dokladu). 

Pokiaľ je to možné, pri servisných úkonoch poskytovateľa, týkajúcich sa objektu monitoringu, je prltomný 
oprávnený zástupca užlvaleľa, resp. osoba, konajúca v mene užlvatera. V opačnom prlpade, poskytovateľ 
bezodkladne informuje užívateľa o vykonaných servisných úkonoch. 

Výjazd do zahraničia- poskytovateľ (vy)účtuje užívateľovi cenu 0,33€/km a súčasne vzniknuté náklady 
poskytovateľa na stravovacie a ubytovacie služby, na technické zabezpečenie a pod .. 

Servisné a ostatné úkony poskytovateľa, ktoré sa majú vykonať mimo územia Slovenskej republiky sú 
poskytované (poskytnuté), resp. vykonávané (vykonané) výlučne na základe písomnej žiadosti už 

2. Ostatné úkony sú užlvateľovi spoplatnené podľa aktuálneho cennlku uverejneného na webovom ~ 
poskytovateľa. 

V Bratislave, 01 .06.2020 

/ -
····-···-·-·-··········· .. ___...···-··················--· 

Poskytovatef 
Ing. Martin Lukáč, prokurista 

Utlvater 
Ing. Alexander BaHek, predseda 

Ing. Vladimír C>Jdon, prokurista 

.. 



PRÍLOHA "C" ZMLUVY „COMPLETE" O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 
ELEKTRONICKÉHO MONITORINGU č. 394/2020 (ďalej len „Príloha C") 

Súhlas so zasielaním elektronickej fakturácie 

Názov spoločnosti: 
/podľa Obch. registra/ 

IČO : 
DIČ : 

Adresa sldla spoločnosti: 
/podľa OR/ 

Bankové spojenie: 

štatistický úrad Slovenskej republiky 

00 166 197 
2020830218 

Mlletičova 551/3, 824 67 Bratislava - mestská časť Ružinov, 
sekcia Banská Bystrica 

ÚDAJE PRE FAKTURÁCIU (vypÍňa užívateľ): 

Korešpondenčná adresa: 

Kontaktná osoba pre fakturáciu: 

Tel. čislo na kontakt. osobu: 

E-mail pre zasielanie faktúr: 

Pečiatka, podpis 

r.o 
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE 
SLUŽIEB ELEKTRONICKÉHO MONITORINGU 

vydané spoločnosťou Commander Servlces, s.r.o., so sldlom: Žitná 23, 831 06, Bratislava IČO: 
51183455 zaplsaná v OR Okresného súdu Bratislava 1, vložka člslo 123562/B 

t. - Všeobecné ustanovenia 

1. Na účely týchto všeobecných obchodných podmienok pre poskytovanie služieb elektronického monitoringu (ďalej 
len VOP) znamené: 
a) poskytovateľ - spoločnosť Commander Services s.r.o., so sídlom: Bratislava, 2itné 23, 831 06 Bratislava, 

IČO: 51 183 455, zapfsané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, vložka člslo 123562/B, 
b) užlvateľ - fyzická alebo právnické osoba, ktorá s poskytovateľom uzavrela zmluvu (ak uzavrelo zmluvu viac 

užívateľov, sú zaviazanl spoločne a nerozdlelne) - ďalej vo VOP je aj pre viacero užlvateľov uvedené iba 
jednotné číslo, 

c) zmluva - zmluva o poskytovaní služieb elektronlckého monitoringu ako dvojstranný právny úkon, ktorým sa 
poskytovateľ zaväzuje poskytoval' služby elektronického monitoringu objektu monitoringu utlvateľovi a užívateľ 
sa zaväzuje platil' za poskytnutie týchto služieb poskytovateľovi dohodnutú cenu, 

d) objekt moníloringu - osoba, vec alebo veci uvedené v bode1 prllohy A zmluvy, 
e) Obchodný zákonnlk (ďalej .Obchľ)-zákon č. 513/1991 Zb. z., v platnom znenl. 

2. VOP upravujú práva a povinnosti poskytovateľa a u.tlvateľa, ktoré vyplývajú zo zmluvy. 
3. Zmluva sa m0že menil'. dopll\ovaC a rušil' iba písomným uzavrellm očlslovaných dodatkov k nej, medzi 

poskytovateľom a užlvateľom. 
4. Zmluva sa uzatvára s odkazom poskytovateľa a užlvateľa na VOP a užívateľ uzatvorenlm zmluvy prejavuje svoj 

výslovný súhlas s VOP s tým, že odchýlne upravené ustanovenia zmluvy od ustanovenl VOP majú prednosť pred 
ustanoveniami VOP. 

5. Ak niektoré ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, zmluvné strany sa zaväzujú toto 
ustanovenie nahradil' Iným platným, alebo účinným ustanovením, ktoré svojim zmyslom, účinkom a obsahom 
najbližšie zodpovedá zmyslu, účelu a obsahu nahradzovaného neplatného alebo neúčinného ustanovenia, a to 
ihneď, najnesk0r však do 14 dni po tom, ako takáto nep1alnosť čl neúčinnosť vyjde najavo. Ostatné ustanovenia, 
ktoré nie sú touto neplatnosťou alebo neúčinnosl'ou dotknuté, zostávajú naďalej v platnosti. 

6. Zmluva je vyjadrením pravej, slobodnej, véžnej a určitej vôle zmluvných strán. Zmluvné strany sú v celom rozsahu 
oboznémené s obsahom zmluvy a piati, že práva a povinnosti v zmluve sú v súlade so zásadami poctivého 
obchodného styku a s dobrými mravmi, ktorými sa riadia. 

7. VOP nemôže poskytovateľ služby jednostranne menil'. Zmenený obsah VOP je poskytovateľ služby povinný zaslať 
užívateľovi služby na schválenie v lehote 7 dni od Ich zaslania. V prlpade ak užívateľ služby nebude súhlasiť so 
zmeneným obsahom VOP, je oprávnený od Zmluvy ako celku odstúpil'. Odstúpenie od zmluvy zo strany užívaleľa 
služby je účinné dl\om doručenia odstúpenia poskytovateľovi. V prlpade ak sa užívaleľ v lehote podľa druhej vety 
poskytovateľovi služby nevyjadrí, má poskytovateľ služby za to, že so zmenou VOP súhlasí. Výnimku tohto odseku 
predstavuje zmena platnej legislatlvy, podľa ktorej sú tieto VOP uzatvárané. V prlpade zmeny obsahu VOP 
z dôvodu zmeny platných právnych predpisov nie je možné od zmluvy odstúpil'. 

8. VOP sú platné a účinné dl\om 25-05.2018 a vzťahujú sa na zmluvy uzavreté pred aj po účinnosti (týchto) VOP 
nakolko zmena VOP bola vykonaná z d0vodu zmeny platnej legislatívy SR. 

II - Rozhodné právo 

1. Zmluva sa riadi ustanoveniami Obch. Z, ak Ide o záväzkovo.právny vzťah obchodno-právny, Io znamená, ak sú 
splnené predpoklady vyžadované ustanoveniami § 269 ods. 2 Obch. Z, a Io tým, že pre takúto zmluvu výlučne piati, 
že: 

a. všetky spory akéhokoľvek druhu, ktoré m0žu vzniknúť na základe zmluvy alebo v súvislosti s /\ou medzi 
poskytovateľom a užívateľom, spadajú vždy do právomoci súdu (súdov) Slovenskej republiky a tieto 
spory budú vždy rozhodované podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. 

III. • Monitoring 

1, Zmluvné strany berú na vedomie, že objektom monitoringu môže byť: 
a) osoba• predovšetkým na sledovanie osôb chorých, starých a neplnoletých, 
b) vec - na zabezpečenie vecf proti neoprávneným zásahom (narušeniam) zo strany tretlch osôb, a Io ich 

sledovanlm. 
Okrem vyhlásenia podľa ustanovenia Článku VIII. písm. b) zmluvy, užlvater ďalej vyhlasuje a zodpovedá za to, že 
plsomne upovedomil všetky dotknuté osoby, uvedených v ustanovení Článku III bodu 1. písm. a) VOP, ako aj 
všetkých ich zákonných zástupcov, opatrovateľov a iných oprávnených osob, konajúcich v ich mene (zastupujúcich 
ich) v tejto veci, t. j. s tým. že objekt monitoringu, ktorý dotknuté osoba využíva, alebo jej bol zverený je vybavený 
systémom GPS. Porušenie tejto zmluvnej povinnosti užlvateľa nepravdivým vyhlásením, aj keď iba čiastočne, je 
podstatným porušením zmluvnej povinnosti užlvateľom a zakladá právo poskytovateľa na odstúpenie od zmluvy. 

2. Monitoring objektu zahfňa: 

• ... "H'"' A 1\1) .,.n 



a) paslvne sledovanie. a to až do okamihu žiadosti utlvateľa o aktlvne sledovanie alebo do zistenia narušenia 
(poplachu). 

b) zisten·e narušenia (poplachu), 
c) hlásenie narušenia telefonicky, pripadne tiet inou fonnou, podľa prllohy B zmluvy, 
d) hlásenie polohy telefonicky, vrátane SMS, pripadne liet inou formou, podľa prllohy B zmluvy, 
e) ak bude o to po zistenl narušenia (poplachu) poskytovateľ požiadaný: 

poskytnutie súčinnosti pri fyzickom sledovanl objektu monitoringu na územl Slovenskej republiky, 
informovanie policajných orgánov Slovenskej republiky, resp. orgánov činných v trestnom konanl v 
Slovenskej republike o zistenl narušenia (poplachu) a súčinnosr s ňou pri riešenl situácie vyvolanej 
narušenlm (poplachom), a to pri zodpovedajúcej žiadosti poskytovateľa s tým, že za následky 
spôsobené splnenlm !iadosli zodpovedá v celom rozsahu utlvateľ, a pokiaľ by zodpovedal tretej osobe 
poskytovateľ, potom mu u!lvateľ nahradl náklady vzniknuté splnenlm !iadosti a plnenia, ktoré 
poskytovateľ v dôsledku splnenia !iadostl poskytol tretím osobam. 

3. Poskytovateľ vykoná aspoň raz za pol roka kontrolu funkčnosti technológie. Táto kontrola sa vykonáva na diaľku 
systémom a náklady s ňou spojené sú zahrnuté v mesačnom paušále (cene) za poskytnuté slu!by zo strany 
poskytovateľa u.tlvaleľovi. 

4. Slu!ba je poskytovaná 7 dni v týždni, 24 hod In denne (rovnako nepretržite Je v činnosti aj dispečing poskytovateľa) . 

5. Pri (poskytovanl služby) mornloringu je prenos infonnácil zabezpečený prostrednlctvom poskytovateľom vybraných 
sieti. 

6. Monitoring objektu: 
a) sa uskutočňuje prostrednlctvom systému GSM a GPS, a to v závislosti od zvolenej technológie, ktorej riadna 

funkčnosr ovplyvňuje ich rozsah a presnosr, 
b) je čo do presnosti monitoringu (lokalizácie). daný technickými parametrami použítého systému, 
c) sa obmedzuje na polohové určenie technológie, ak nemá objekt monitoringu, ktorým je osoba, pri sebe 

technológiu, ktorá je v prevádzke, 
d) nie je možný, ak je technológia mimo prevadzky; tým nie je dotknutá povinnosť užlvatera platir cenu za 

poskytnutú slu!bu - monitoring, 
e) je pre u!lvateľa viditeľný prostrednlctvom paslvneho prlslupu na Internet; k tomu obdrž! u!lvatef od 

poskytovateľa prlstupové heslo, 
f) je zaznamenávaný v technických prostriedkoch poskytovateľa, vrátane komunikácie u!lvateľa s 

poskytovateľom alebo treťou osobou, 
g) sa neuskutočňuje, ak u.tlvateľ zasiahne do technológie, resp. ak dôjde k záva!nému narušeniu objektu 

moniloringu, pripadne technológie, L j. ak dôjde k akejkoľvek manipulácii so zariadenlm, anténami, či pripojenlm 
zariadenia v objekte moniloringu alebo ak u!lvarer nepozná heslo, resp. Jeho časr, 

7. Ak má byľ objektom monlloringu (slrá!ené, sledované) niečo iné ako vo VOP definovaný (konkrétne v uslanovenl 
Článku III. bodu 1 plsm. a) a b) VOP) objekt monitoringu, je to možné uskutočniť iba na základe plsomnej dohody 
zmluvných strán o takejto zmene. 

8 Monitoring mO!e byf obmedzený a/alebo prerušený, najmä ak: 
a) Je užlvaleľ v omeškanl s plnenlm svojich pe"ažných záväzkov proti poskytovateľovi, vyplývajúcich mu zo 

zmluvy, 
b) je to spôsobené vyššou mocou - ak sa vyskytnú štrajky, nepokoje, teroristické útoky, !ivelné pohromy, či 

obmedzenia a/alebo výpadok telekomunikačnej siete, 
c) je utlvaleľ v omeškanl s uskuločnenlm kontrolnej prehliadky z dôvodov na strane u!lvatera, 
d) Je u!lvateľ v omeškanl s úhradou poplatkov fakturovaných mesačne, čo oprávňuje poskytovateľa slu!by na 

blokovanie prlslupu do systému 

IV, - Technológie 

1. Typ technológie, vrátane ich súčasti, určuje poskytovateľ, a to vrátane vlastnosti a toho, od koho pochádza; vyber 
medzi typmi lechnológn prinálež( užlvaleľovl. Pre monitoring podľa GSM siete piati, že typ technológie, pripadne jej 
súčasti. musl pochádzar od osoby určenej poskytovateľom a musr splňar poskytovateľom určené vlastnosti. Pre 
monitoring podľa saremu musl byľ pou!itý typ technológie vybavený prijlmačom GPS. 

2. Ak dodáva technológiu (SIM karty) poskytovateľ, potom piati, !e 
a) technol0gia, ktorou sa na účely zmluvy rozumie SIM karta, dodaná poskylovatefom je po celú dobu tivania 

zmluvy vo vlastnlctve poskytovateľa, to znamená, že po skončenl trvania zmluvy sa vracia poskytovateľovi, a 
to do 7 dni odo dl\a skončenia zmluvného vzrahu, založeného zmluvou, uzavretou medzi poskylovarerom 
a uživateľom (výnimku tvorí len postup podľa čl. XI. ods. 5 plsm b) týchto VOP); užlvater je povinný technológiu 
chrániť pred poškodenlm. stratou afalebo zničenlm; porušenie tejto zmluvnej povinnosti Je podstatným 
porušenlm zmluvnej povinnosll u!lvateľom, čo zakladá právo poskytovateľa na odstúpenie od zmluvy, 

b) s technológiou poskytovateľa nesme užlvaleľ manipulovar, ani do nej zasahovar, alebo ju vyu!lvar na iné účely 
ako je poskytovanie služieb podľa zmluvy; porušenie tejto zmluvnej povinnosti je podstatným porušenlm 
zmluvnej povinnosti užívaterom, čo zakladá právo poskytovateľa na odstúpenie od zmluvy. 

3. Technológia podlieha pravidelnej prehliadke, a Io po uplynuli 6 mesiacov odo dňa uzatvorenia zmluvy a potom vždy 
každých 6 mesiacov od poslednej prehliadky, 

4 Nebezpečenstvo škody na (í) technológii (SIM) nesie odo dl\a uzatvorenia zmluvy užlvateľ a (ii) na objekte 
monilonngu ho nesie po celú dobu užlvateľ. 



V. - Skúšobná prevádzka 

1. Pri uzatváranl zmluvy a montáži hardware do objektu monitoringu poskytovateľ uskutočfluje skúšobnú jazdu, pri 
ktorej preverf správnosr funkcie technológie a jej komunikäcie s technológiou poskytovateľa. Sličasfou sklišobnej 
jazdy je aj polohové určenie objektu monitoringu a vyvolanie "planého poplachu". Podplsanlm prtlohy A zmluvy 
zmluvnými stranami je začaté poskytovanie služieb zo strany poskytovateľa užlvateľovi, a to s tým, že užlvater 
technológiu prehliadol s primeranou odbornou starosUivosCou, ktoru na nej možno požadovať, vždy však s riadnou 
starostlivosfou, a že pri tejto prehliadke neboli zistené vady a/alebo škody na technológii. 

2. Od okamihu ukončenia sklišobnej prevádzky zo strany poskytovateľa, zodpovedá za technológiu užlvater. V súlade 
s tým, je užfvater povinný zabezpečfr jej prevádzkyschopný stav. 

3. Záručná doba na technológii (hardware), ktorá je trojročnä začlna plynúf odo dfla namontovania technológie 
(hardware) do motorového vozidla. 

Vl. - Prlstupové práva užlvatera 

1. Poskytovať pri uzatváranl zmluvy, nie však neskôr ako pri inštaläcii GPS do objektu monitoringu zašle oprávnenej 
osobe - užlvateľovi nim zvolenou komunikačnou cestou vygenerovaný ADMIN prlstup. Užlvater je oprávnený sl 
kedykoľVek heslo zmenif. PoskytovaIer nemôže od užlvateľa vyžadovar znalosr hesla, respektlve jeho časti. 
Oalšie prlstupové oprávnenia pre tretie osoby sú poskytovateľom generované výlučne na základe plsomnej 
žiadosti užlvateľa- oprávnenej osoby 

VII. - Zodpovednosr za vady 

1. Poskytovateľ dodáva užlvaterovi technológiu v obvyklej kvalite pre účel dohodnutý zmluvnými stranami zmluvou, 1. 
j. pre zabezpečenie riadneho poskytnutia služieb zo strany poskytovateľa užlvaterovi. 

2. O zistených a vytknutých vadách technológie a uplatnených právach zo zodpovednosti za zistené a vytknuté vady 
technológie zo strany užlvateľa poskytovateľovi, vydá poskytovateľ užlvaterovi plsomné potvrdenie. 

3. Ak sa vady týka iba časti veci (technológie), uplatňujú sa práva zo zodpovednosti za vady iba chladom tejto časti. 

VIII. Reklamácie 

1. V prlpade, že Užlvateľ zisti dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byľ predmetom reklamácie, Je povimý uplatniť si 
pripadnú reklamáciu s popisom zistenej vady ihneď, bez zbytočného odkladu na Zákaznlcku linku Poskytovateľa 
služby. 

2. Po uplatnenom ústnom podanl reklamácie v zmysle predchadzajúceho odseku je Zákaznlcka linka Poskytovateľa 
služby povinná s užlvaterom splsaf reklamačný formulár, ktorý bezodkladne postupuje na reklamačné oddelenie 
Poskytovateľa služby. 

3. Poskytovateľ služieb je povinný zaevidovar reklamáciu a zaslaf potvrdzujúci email o prijali reklamácie na emailový 
kontakt Užlvatera. 

4. Súčasne je. Užlvater je povinný poskytnliť Poskytovateľovi služieb potrebnú súčinnosti pri ríešenl reklamácie, najmä 
podaľ informácie, preukázateľne skutkovo podložiť dôvod reklamácie. 

5. Užlvateľ je povinný, pokiaľ si to vyžaduje povaha reklamácie, umožniť zodpovednému pracovnlkovi vybavujúcemu 
reklamáciu alebo inému poverenému zamestnancovi, aby sa mohol presvedeiť o oprávnenosti reklamácie. 

6. Užlvateľ služby berie na vedomie, že v prlpadoch, ak nedodrž! podmienky stanovené v Reklamačnom poriadku 
spoločnosti a to najmä no nie výlučne tým, že opomenie bezodkladne informovar o zlstenl vady Poskytovateľa 
služby alebo ho informuje už v čase. kedy Poskytovateľ služby nevie zhodnotiť objektlvnosľ vady a Jej možných 
prlčin, môže nárok na uplatnenie prlpadnej náhrady škody čiastočne alebo v plnom rozsahu zamietnuť. 

7. Vybavenie reklamácie sa uskutočni ihneď, prlp. v odôvodnených prlpadoch do 3 dni. Ak to nie je možné, najmä, ak 
sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu služby, výjazd technického pracovnlka k objektu monitoringu, Užlvater je 
vyrozumený v lehote najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. 

IX. -Cena 

1. Cena služby, spôsob jej určenia a platobné podmienky sú dohodnuté v zmluve. 
2. Cena za služby sa riadi zmluvou. 
3. Užlvateľ v zmysle § 71 zákona 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znenl neskoršlch predpisov týmto udeľuje 

poskytovateľovi služby, ktorým je spoločnosť Commander Services s.r.o. súhlas na zasielanie elektronickej 
fakturácie na mailovú adresu uvedenú v prllohe C zmluvy. ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou. 

4. Omeškanie užlvateľa so zaplatenlm ceny služieb poskytovateľovi, ktoré trvá dlhšie ako 5 dni. zakladá právo 
poskytovateľa na zablokovanie užlvateľovho prlstupu do elektronického systému, ktorý je súčasťou služby 
elektronického monitoringu poskytovaného pos kytovaterom. Po uhradenl všetkých pohľadávok zo strany užlvateľa, 
sa poskytovateľ zaväzuje, poskytnúť užlvaterovi všetky dáta. ktoré mu boli uchovávané po dobu blokovania 
prístupu. 

5. Omeškanie užlvatera so zaslaním jedného potvrdeného rovnopisu Zmluvy a prlloh poskytovateľovi, ktoré trvá 
dlhšie ako 45.dnl od doručenia zmluvy užívateľovi, pripadne dodatočnej výzvy zo strany poskytovateľa, zakladá 
právo poskytovateľa na zablokovanie užlvaterovho prlstupu do elektronického systému, ktorý je súčasťou služby 
elektronického monitoringu poskytovaného poskytovateľom. Po dodatočnom doručenl Zmluvy a priloh zo strany 

'J. 



odmietne prijatie pisomnosll. 
3. Písomnosti poskytovate!'a určené užívateľovi alebo Inej opr1vnenej osobe sa doručujú spravidla poštou alebo iným 

právnym subjektom oprávneným doručovaľ zásielky (plsomnosti), m0žu však byľ doručované (doručené) aj priamo 
poskytovateľom. 

XIV. - Ostatné ustanovenia 

1. K plneniu svojich záväzkov {vrátane poskytnutia servisu užívateľovi) zo zmluvy je poskytovateľ oprávnený použiľ 
tretie osoby. 

2. Zmenou osoby vlastnlka a/alebo držiteľa objektu monítoringu a/alebo technológie, nedochádza k zmene obsahu 
záväzku zo zmluvy, ani k zmene osoby zo zmluvy zaviazanej; tieto zmeny sa mOtu vykonaľ iba písomnou dohodou 
zmluvných strán. Bez súhlasu poskytovateľa nem0!e byľ u!ívateľom (z)menený objekt ochrany; porušenie tejto 
zmluvnej povinnosti je podstatným porušením zmluvnej povinnosti utívaterom, čo zakladá právo poskytovateľa na 
odstúpenie od zmluvy. 

3. U!lvater sa podpisom te~o zmluvy voči poskytovateľovi zaväzuje, !e všetky uvádzané objekty moniloringu 
predmetnej továrenskej značky a ECV, do ktorých u!lvater dáva alebo má zámer daľ lnštalovar GPS systém a ďalej 
v súčinnosti s poskytovateľom služby elektronického monitoringu bude zabezpečovar, zhromaždovar a ďalej 
spracovávar údaje o polohe a stave vozidla su vo vlastnlctve alebo v užlvanl užlvateía služby. V pripade, ak objekt 
moniloringu nie je vo vlastnlctve užlvateľa služby, je povinný u!lvater poskytovateľovi služby vydar a preukázar sa 
súhlasom vtastnlka motorového vozidla. 

4. Užlvater súčasne prehlasuje, že všetky osoby uvádzané v prllohe A zmluvy sú oprávnené v mene užlvatera služby 
spracovávar osobné údaje a poskytovateľ služby je oprávnený poskytnúc týmto osobám prlstup do systému. 
Užlvater služby je povinný poskytovateľovi služby každú zmenu týkajúcu sa oprávnených osôb v zmysle zákona 
18/2018 Z.z. bezodkladne nahlasovar. 

5. Užlvater prehlasuje a je sl Je plne vedomý, že v pripade predaja vozidla vybaveného systémom satelitného 
monitoringu a súčasne v prlpade záujmu o prevod služby na iného užlvatera v priebehu kalendárneho mesiaca, 
bude užlvateíovi v súlade so zákonom č: 18/2018 Z.z. u!lvateíské oprávnenie bezodkladne, resp. ku dflu doručenia 
žiadosti na daný objekt moniloringu zablokované. Užlvateľ súčasne ale berie na vedomie a bez výhrady súhlasí, 
že služby fakturované mesačne na objekt monitoringu, ktorý je predmetom prevodu budú zo strany poskytovateľa 
služby fakturované až do uplynutia daného kalendárneho mesiaca, v rámci ktorého k prevodu vozidla došlo. 

6. Užívate!' berie na vedomie, !e v pripade ukončenia zmluvného vzfahu a de facto ukončenia právneho základu, na 
základe ktorého boli osobné údaje zo strany sprostredkovateľa spracovávané, budú bezodkladne a nenávratne 
zlikvidované. Pre účely tejto zmluvy sa za bezodkladnosľ pova!uje lehota 14 dni od ukončenia zmluvného vzľahu. 
Uplynutlm tejto lehoty je užlvateľský prlstup zrušený a dáta nenávratne zlikvidované. 

7. Užívateľ berie na vedomie v súlade s bodom 47 Preambuly Nariadenia Európskeho palfamentu a Rady (EU) 
2016/679 že spracovan1e údajov pre účely priameho marketingu je spracovávané zo strany poskytovateľa služby 
v sulade s č.6 ods. 1 plsm. 1), teda bez potreby súhlasu dotknutej osoby. Toto právo je poskytovateľ oprávnený 
uplal~ť na zmluvy uzavreté pred účinnosrou Nariadenia. U potenclonälnych obchodných partnerov je pre účely 
podľa prvej vety poskytovateľ služby povinný sl súhlas podľa čl. 6 ods. 1 plsm. a) Nariadenia vyfiadaf. 

8. Pohľadávky vzniknuté v súvislosti s poskytovanlm sfu!leb (moníloringu) zo strany poskytovateľa užlvateľovl v 
zmysle zmluvy nesmie poskytovateľ ani užlvater postúpiľ tretej osobe. 

9. Zmluvné strany sú povinne sa bez zbyločného odkladu informovar o všetkých zmenách, ktoré sú podstatné pre 
plnenie záväzkov zo zmluvy. To piati predovšetkým pre zmeny v komunikačných spojeniach. 

10 Zmluvné strany pova!ujú akékoľvek iníonnácie, ktoré si pri plnení svojich záväzkov zo zmluvy poskytnú, za d0vemé 
a zaväzujú sa o nich mlčaf. Porušenlm tohto záväzku nie je skutočnosľ, ak poskytne ktorákoľllek zmluvné strana 
informácie orgánom činným v trestnom konanl. 

11. Užlvateľ svojim podp;som na zmluve potvrdzuje, že osobné údaje a iné údaje (napr. e-mailová adresa, telefonický 
kontakt) uvedené v zmluve. výslovne a bezvýhradne poskytol poskytovateľovi v zmysle osobkných všeobecne 
záväzných právnych predpisov ako osobné údaje a Iné údaje nevyhnutné na účely uzavretia zmluvy a na ďalšle 
učely vymedzené v osobitných všeobecne záväzných právnych predpisoch, ďalej za účelom uplatflovania práv a 
plnenia povinnosti poskytovateľa proti u!lvateľovi alebo iným dotknutým osobám, ako aj na účely spracovania 
údajov v evidenciách poskytovateľa a zdokumentovania činnosti poskytovateľa . 

12. V prlpade ak užívateľ slu!by mal pred účinnosr týchto VOP Individuálne zmluvné dojednania, ktoré predstavovali 
aj zmenu pôvodne platných a účinných VOP. je potrebné kontaktovať svojho obchodného zástupcu spoločnosti 
Commander Services s.r.o. za účelom uzatvorenia Dodatku k Zmluve o poskytovanl slu!leb elektronického 
montoringu. 

v Bratístave, 01.06.2020 


