
Zmluva č. 816201303
o zriadení a poskytovaní služby GPS monitoring 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení 

medzi

Poskytovateľom:

ANTIK Telecom s.r.o.
So sídlom Čárskeho 10, 040 01 Košice
IČO: 36 191 400
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
odd. Sro, vl. č. 10988-V
Zastúpený Ing. Igor Kolla, konateľ spoločnosti
Číslo účtu: 262 516 6026 / 1100

(ďalej len „poskytovateľ“) 

Účastníkom:

Obchodné meno: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Sídlo: Ipeľská 1, 040 11 Košice 
IČO: 00606723
Tel: 421 948 018820 
E-mail: nyulasziova@ruvzke.sk 
Zastúpeny: MUDr. Jana Kollárová

(ďalej len „zákazník“) 

I.
Úvodné ustanovenia

Touto zmluvou sa zaväzuje poskytovateľ zriadiť a poskytovať pre zákazníka službu GPS monitoring a zákazník sa zaväzuje platiť za poskytovanie tejto služby poskytovateľovi odplaty 
podľa tejto zmluvy.

II.
Základné údaje o poskytovanej službe

Názov služby: GPS monitoring
Miesto poskytovania služby: Slovenská Republika
Dátum začatia poskytovania služby: deň podpisu preberacieho protokolu, v ktorom zákazník potvrdí riadne a funkčné zriadenie služby, najneskôr však 10. dňom odo dňa účinnosti 
tejto zmluvy 

III.
Údaje o monitorovanom mobilnom objekte a nastavení prístupových parametrov

Monitorovaný objekt:

Evidenčné číslo vozidla: KE-796GU
Továrenská značka vozidla: Skoda Fabia
Vlastník vozidla (identifikačné údaje): Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Držiteľ vozidla (identifikačné údaje): Regionálny úrad verejného zdravotníctva
VIN: TMBFC25J1A3100705

Prístupové parametre:

WEB adresa: http://aspecto.antik.sk
Prístupové meno: ruvzke
Heslo pre pripojenie: nl05ke

IV.
Koncové zariadenie

Názov koncového zariadenia: GPS Agent
Identifikačné číslo koncového zariadenia: 300007200580
Spôsob poskytnutia koncového zariadenia: Vypožičanie GPS zariadenia

V.
Trvanie zmluvy

Táto zmluva sa uzatvára na: dobu neurčitú

VI.
Platobné podmienky

Inštalačný poplatok (s DPH): 100 €
Výška pravidelných mesačných poplatkov podľa aktuálneho cenníka (s DPH): 15 €
Splatnosť pravidelných mesačných poplatkov: do 15. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci
Iné platby: 0 €
Spôsob platby: prevodom na bankový účet poskytovateľa č. 2921828856 / 1100, vedený v Tatra Banke s uvedením VS: 0141664418

1. Zákazník je povinný uhradiť inštalačný poplatok v lehote do 7 dní od dátumu začatia poskytovania služby podľa čl. II tejto zmluvy.

2. Zúčtovacím obdobím je jeden kalendárny mesiac. V prípade, ak bude zákazníkovi zasielaná faktúra, účastník sa zaväzuje uhradiť poplatok za poskytovanú službu vo výške a v 
lehote splatnosti uvedenej vo faktúre. Účastník súhlasí s elektronickým zasielaním faktúr na e-mailovú adresu uvedenú v tejto zmluve, pričom faktúra sa považuje za doručenú dňom 
jej odoslania e-mailom zo strany poskytovateľa. V prípade, ak účastníkovi nebude doručená elektronická faktúra ani do 7 dní po skončení zúčtovacieho obdobia, účastník je povinný 
túto skutočnosť bezodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť poskytovateľovi, v opačnom prípade sa faktúra považuje za doručenú dňom jej odoslania na e-mailovú adresu účastníka. 

VII.
Súhlas na nakladanie s osobnými údajmi

Účastník v zmysle § 7 zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľuje týmto poskytovateľovi súhlas na používanie a spracovanie svojich osobných údajov, ktoré 
poskytovateľovi poskytol tým, že mu ich sprístupnil uvedením v tejto zmluve. Osobné údaje poskytol účastník poskytovateľovi na účely ich spracovania a evidovania v informačných 
systémoch poskytovateľa, pre účely marketingové, súhlasí s ich použitím na tieto účely ako aj na ich sprístupnenie tretím osobám pre účely vymáhania pohľadávok voči nemu. 
Účastník zároveň udeľuje poskytovateľovi súhlas na používanie a spracovanie údajov, ktoré označujú geografickú polohu koncového zariadenia účastníka /ďalej len ,,lokalizačné 
údaje“/, pre účely poskytovania služby, pričom účastník zároveň súhlasí, aby lokalizačné údaje boli sprístupnené tretej osobe, pokiaľ to bude potrebné pre zabezpečenie poskytovania 
služby. Tento súhlas je oprávnený účastník kedykoľvek odvolať. Pre prípad, že tak urobí a bez možnosti nakladať s jeho osobnými údajmi nebude možné vo veci ďalej službu 
poskytovať, poskytovateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Zákazník si je vedomý a súhlasí s tým, že poskytovateľ bude získané údaje o monitorovaných mobilných objektoch 
archivovať na serveri poskytovateľa, a to na účely zmluvy a môže ich archivovať až do doby vysporiadania všetkých záväzkov s poskytovateľom. Pokiaľ účastník oznámil 
poskytovateľovi osobné údaje iných osôb, vyhlasuje, že na takéto konanie disponuje príslušnými súhlasmi týchto osôb a je oprávnený v ich mene takto konať. Zákazník ďalej vyhlasuje 
a súhlasí s tým, aby telefonické hovory uskutočnené na zákaznícku linku poskytovateľa uvedenú vo Všeobecných zmluvných podmienkach o zriadení a poskytovaní služby GPS 
monitoring spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o., ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, boli poskytovateľom zaznamenávané na účely tejto zmluvy a archivované, a to až do doby 
vysporiadania všetkých záväzkov s poskytovateľom. 



VIII.
Prílohy k zmluve

Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria:
1. Všeobecné zmluvné podmienky zmluvy o zriadení a poskytovaní služby GPS monitoring spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o. /VZP/
2. Preberací protokol
3. Faktúra
4. Cenník – Tarifa služby GPS monitoring
5. Iné:

- plnomocenstvo udelené účastníkom na uzatvorenie tejto zmluvy,
- výpis z OR, ŽR zákazníka
- zoznam zmluvných autorizovaných servisov 

Účastník potvrdzuje podpisom tejto zmluvy, že mu pred podpisom tejto zmluvy boli odovzdané všetky vyššie uvedené prílohy k tejto zmluve, tieto si podrobne prečítal a je si vedomý 
toho, že tieto obsahujú záväzné ustanovenia o právach a povinnostiach zmluvných strán a tvoria súčasť tejto zmluvy. 

IX.
Ďalšie ustanovenia

1. Zákazník svojím podpisom potvrdzuje, že vyššie označené koncové zariadenia /GPS zariadenia podľa preberacieho protokolu/, ktoré sú a ostávajú vlastníctvom poskytovateľa, 
preberá dňom podpisu preberacieho protokolu k tejto zmluve.

2. Vlastníkom koncových zariadení zostáva poskytovateľ. Zákazník sa zaväzuje používať koncové zariadenia v súlade s návodom na ich obsluhu a vykonať všetky opatrenia na ich 
ochranu v rozsahu, v akom je tom možné od zákazníka spravodlivo požadovať. Zákazník nie je oprávnený zariadenie sám namontovať ani demontovať na monitorovaný objekt, 
montáž a demontáž zabezpečujú autorizované servisy určené poskytovateľom, bližší postup pri montáži a demontáži zariadenia je upravený vo VZP. Zákazník je povinný poskytnúť 
poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť pre montáž a demontáž zariadenia, zákazník je povinný umožniť montáž zariadenia podľa pokynov poskytovateľa najneskôr v lehote 10 dní 
odo dňa uzatvorenia zmluvy alebo odo dňa demontáže zariadenia za účelom jeho namontovania do iného monitorovaného objektu, v opačnom prípade je zákazník povinný počnúc 10. 
dňom odo dňa uzatvorenia zmluvy alebo odo dňa demontáže zariadenia platiť poskytovateľovi pravidelné mesačné poplatky podľa tejto zmluvy a VZP. Zákazník nie je oprávnený do 
týchto zariadení akýmkoľvek spôsobom zasahovať, nie je oprávnený ich odovzdať tretej osobe, založiť alebo inak zaťažiť. Porušenie alebo poškodenie plomby je vždy neoprávneným 
zásahom do zariadenia, za ktorý zodpovedá zákazník. Poskytovateľ je oprávnený s týmito zariadeniami nakladať podľa svojho uváženia, najmä ich meniť, dopĺňať, premiestňovať, 
upravovať alebo kontrolovať, k čomu je mu povinný zákazník poskytnúť potrebnú súčinnosť, vrátane dostavenia sa s monitorovaným objektom na výzvu poskytovateľa za účelom 
kontroly koncového zariadenia na miesto a v čase určenom poskytovateľom. Vznik povinnosti vrátiť poskytovateľovi zapožičané zariadenia je upravený vo VZP.

3. Zákazník vyhlasuje, že vlastník vozidla, ako aj každý užívateľ vozidla má vedomosť o monitorovaní mobilného objektu a súhlasí s namontovaním koncového zariadenia do 
monitorovaného mobilného objektu.

4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmeny v Cenníku – Tarife, ktoré je povinný zákazníkovi oznámiť spôsobom uvedeným vo Všeobecných zmluvných podmienkach. 

5. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť poskytovanú službu /rozsah, kvalita a pod./ iba z technických dôvodov, na základe ktorých bez svojho zavinenia nemôže zákazníkovi poskytovať 
pôvodnú službu. O týchto zmenách je povinný bez zbytočného odkladu informovať zákazníka.

6. Podľa dohody zmluvných strán podľa § 262 ods. 1 ObchZ sa tento vzťah riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7. Zákazník vyhlasuje, že neexistujú prekážky zo strany tretích osôb, ktoré by bránili realizácii a prevádzkovaniu poskytovania služby podľa tejto zmluvy a potvrdzuje, že bol 
oboznámený so spôsobom zriadenia a prevádzkovania služby.

8. V prípade, že SIM karta je do koncového zariadenia na základe dohody zmluvných strán dodaná zákazníkom, poskytovateľ SIM kartu do koncového zariadenia neposkytuje. 
Zákazník odovzdá poskytovateľovi pri podpise tejto zmluvy SIM kartu s aktivovanou službou dátového prenosu a podľa ďalších pokynov poskytovateľa a poskytovateľ zabezpečí 
bezodkladné zabudovanie SIM karty do koncového zariadenia a SIM kartu zabezpečí plombou, o čom bude zmluvnými stranami podpísaný preberací protokol. Povinnosti zákazníka 
uvedené vo VZP, najmä v čl. III bod 4 písm c), d) VZP a v čl. VI bod 4 VZP tým nie sú dotknuté. Poskytovateľ odovzdá zákazníkovi SIM kartu bezodkladne po tom, čo autorizovaný 
servis vykoná demontáž koncového zariadenia za podmienok stanovených v čl. VI bod 4 VZP a zákazník poskytovateľovi koncové zariadenie vráti, o čom bude zmluvnými stranami 
podpísaný preberací protokol. Poskytovateľ nezodpovedá za poruchy, výpadky alebo nefunkčnosť služby alebo koncového zariadenia, ktoré boli spôsobené v dôsledku použitia SIM 
karty dodanej zákazníkom. V pochybnostiach sa má za to, že porucha, vada alebo nefunkčnosť služby alebo koncového zariadenia bola spôsobená v dôsledku použitia SIM karty 
dodanej zákazníkom.

9. Pre prípad, že po uzatvorení tejto zmluvy vyjdú najavo okolnosti, ktoré znemožňujú poskytovanie služby alebo jej zriadenie a ktoré nezávisia od vôle poskytovateľa, môže 
poskytovateľ od zmluvy odstúpiť, pričom zákazník nemá nárok na vrátenie úhrad doposiaľ zaplatených poskytovateľovi.

10. Zákazník vyhlasuje, že bol oboznámený so spôsobom zriadenia a prevádzkovania služby GPS monitoring.

11. Poskytovateľ nestanovuje pre využívanie služby splnenie minimálnych podmienok používania alebo trvania služby. Zákazník nie je povinný službu využívať vo vopred stanovenom 
rozsahu, nevyužívanie služby zo strany zákazníka však nemá vplyv na trvanie zmluvy a zmluvných povinností. Zákazník je povinný plniť všetky svoje zmluvné povinnosti bez ohľadu 
na to, či službu využíva alebo nevyužíva.

12. Ukončiť zmluvu je možné spôsobmi podľa VZP.

13. Zákazník je oprávnený vypovedať túto zmluvu vo výpovednej dobe podľa VZP aj bez uvedenia dôvodu.

14. Poskytovateľ je oprávnený vypovedať túto zmluvu vo výpovednej dobe aj bez uvedenia dôvodu.

15. V prípade, ak zákazník neuhradí inštalačný poplatok v lehote podľa čl. VI bodu 1) tejto zmluvy, je poskytovateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť, pokiaľ omeškanie zákazníka s 
platbou inštalačného poplatku presiahne dobu 45 dní po jej splatnosti. Ustanovenie čl. IV bodu 1) VZP týmto nie je dotknuté. 

16. Zákazník vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje v tejto zmluve sú pravdivé. Ak sa preukáže opak, môže poskytovateľ od tejto zmluvy odstúpiť. 

X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, to aj v prípade, ak zákazník nie je občanom Slovenskej republiky alebo nemá na jej území 
pobyt alebo sídlo. Zmluvné strany sa dohodli, že právomoc na riešenie sporov z tejto zmluvy majú súdy Slovenskej republiky

2. V prípade, ak by sa niektoré ustanovenie zmluvy, VZP alebo Cenníka - Tarify dostalo do vzájomného rozporu, platí nasledovné poradie záväznosti: 1. zmluva, 2. Cenník - Tarifa, 3. 
VZP, 4. ďalšie listiny.

3. Zmluva je uzatvorená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami, účinnosť nadobúda deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. 

V Košiciach, dňa 11.4.2013

Poskytovateľ:

.....................................................................................

V Košiciach, dňa 11.4.2013

Účastník: 

.....................................................................................



ANTIK Telecom s.r.o.


