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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ TELEKOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB 

uzatvorená podľa § 44 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „Zákon“) 

 
POSKYTOVATEĽ: UŽÍVATEĽ: 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
So sídlom: Primaciálne námestie 1 
 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 
Právna forma: Obec / Mesto (miestna samospráva) 
IČO: 00603481 
DIČ: 2020372596 
IČDPH: SK2020372596 
IBAN: [...] 
SWIFT/BIC: [...] 
Kontaktná os.: [...] 
Tel.č.: [...] 
e-mail: [...] 

[...] 
So sídlom: [...] 
 [...] 
Právna forma: [...] 
IČO: [...] 
DIČ: [...] 
IČDPH: [...] 
Kontaktná os.: [...] 
Tel.č.: [...] 
e-mail: [...]  

 
1. PREDMET ZMLUVY 
1.1. Predmetom tejto zmluvy je: 

1.1.1. záväzok Poskytovateľa poskytovať Užívateľovi telekomunikačné služby špecifikované na základe tejto 
zmluvy, 

1.1.2. záväzok Užívateľa zaplatiť odplatu za poskytovanie telekomunikačných služieb na základe tejto zmluvy a 
1.1.3. dohoda zmluvných strán o ďalších právach a povinnostiach týkajúcich sa a/alebo súvisiacich 

s poskytovaním služieb na základe tejto zmluvy. 
 
2. OPIS A ROZSAH SLUŽIEB 
2.1. Poskytovateľ je vlastníkom optickej telekomunikačnej siete, ako funkčne prepojenej sústavy prenosových systémov, 

ktoré umožňujú prenos signálov optickými prostriedkami, a poskytovateľom telekomunikačných služieb na základe 
zrealizovaného oznámenia v súlade s § 15 Zákona, v súlade s ktorým je oprávnený poskytovať telekomunikačné 
služby svojim zákazníkom. 

2.2. Poskytovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje poskytovať Užívateľovi telekomunikačné služby – pripojenie k sieti 
internet prostredníctvom optických vlákien, označeného s produktovým názvom [...] s minimálnou prenosovou 
rýchlosťou: 
2.2.1. Upload:  [...]  Mbit/s 
2.2.2. Download:  [...] Mbit/s 
Špecifikácia telekomunikačných služieb Poskytovateľa je prílohou č. 2 k tejto Zmluve. 

2.3. Prvé pripojenie Užívateľa sa uskutoční najneskôr do:  [...] 
2.4. Miesto pripojenia Užívateľa:     [...] 
2.5. Popis zariadení dodaných Poskytovateľom na účely poskytovania telekomunikačných služieb: 

2.5.1. [...]; 
2.5.2. [...]; 
2.5.3. [...]. 
Účastník podpisom Zmluvy potvrdzuje prevzatie vyššie uvedených zariadení. 

2.6. Zariadenia dodané Poskytovateľom sú vo výhradnom vlastníctve Poskytovateľa. Poskytovateľ počas trvania tejto 
Zmluvy prenecháva predmetné zariadenia Užívateľovi na dočasné užívanie, pričom Užívateľ ako nájomca 
predmetných zariadení je povinný užívať zariadenia dodané Poskytovateľom výlučne na účely užívania Služieb podľa 
tejto Zmluvy a to v súlade s ich technickým manuálom, pričom sa navyše bez písomného súhlasu Poskytovateľa 
zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek zásahu do ich prevádzky v záujme udržania plnej funkčnosti poskytovaných 
telekomunikačných služieb zo strany Poskytovateľa. 

 
3. ODPLATA POSKYTOVATEĽA 
3.1. Užívateľ sa za každý kalendárny mesiac poskytovania telekomunikačných služieb na základe tejto Zmluvy zaväzuje 

zaplatiť Poskytovateľovi odplatu vo výške [...] EUR bez DPH / [...] EUR s DPH, určenú dohodou Zmluvných strán, 
založenou na základe cenníka služieb Poskytovateľa, ktorý tvorí prílohu č. 3 k tejto zmluve, a ktorú je oprávnený 
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Poskytovateľ jednostranne zmeniť za podmienok dohodnutých vo Všeobecných obchodných podmienkach 
Poskytovateľa tvoriacich prílohu č. 1 k tejto zmluve. Odplata zahŕňa zároveň odplatu za nájom zariadení poskytnutých 
Užívateľovi na účely poskytovania Služieb podľa tejto Zmluvy.  

3.2. Zúčtovacie obdobie:     kalendárny mesiac; 
       kalendárny rok. 

3.3. Fakturácia sa uskutočňuje do 5 dňa po uplynutí každého zúčtovacieho obdobia zvoleného v  zmysle bodu 3.2 tejto 
zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra Poskytovateľa bude odoslaná elektronicky na e-mailovú adresu 
Užívateľa uvedenú vyššie, inak písomne na sídlo Užívateľa. 

3.4. Ďalšie podmienky fakturácie a splatnosti odplaty sú bližšie špecifikované vo všeobecných obchodných podmienkach 
Poskytovateľa, ktoré tvoria prílohu č. 1 k tejto zmluve. 

 
4. ZÁBEZPEKA (aplikovateľné pre zúčtovacie obdobie kalendárneho roka) 
4.1. S ohľadom na zvolené zúčtovacie obdobie kalendárneho roka podľa bodu 3.2 tejto zmluvy, Užívateľ poskytne do 15 

dní odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy peňažnú zábezpeku vo výške [...] EUR, pričom nesplnenie tejto povinnosti 
Užívateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. 

 
5. TRVANIE ZMLUVY 
5.1. Táto zmluva sa uzatvára na: 

  obdobie [...] rokov odo dňa uzatvorenia tejto Zmluvy; 
  dobu neurčitú. 

5.2. Spôsob predčasného skončenia tejto zmluvy špecifikujú všeobecné obchodné podmienky Poskytovateľa. 
 
6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
6.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. 
6.2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po jednom vyhotovení. 
6.3. Akákoľvek zmena tejto zmluvy je možná výlučne na základe písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného oboma 

zmluvnými stranami, pokiaľ Zákon alebo všeobecné obchodné podmienky Poskytovateľa, ktoré tvoria prílohu č. 1 k 
tejto zmluve, neuvádzajú inak. 

6.4. Prílohami k tejto zmluve sú: 
6.4.1. Všeobecné obchodné podmienky Poskytovateľa; 
6.4.2. Špecifikácia služieb Poskytovateľa; 
6.4.3. Cenník služieb Poskytovateľa s Výpočtom mesačnej odplaty Poskytovateľa. 

6.5. Užívateľ vyhlasuje, že ešte pred podpisom tejto zmluvy sa podrobne oboznámil s vyššie uvedenými prílohami k tejto 
zmluve. Práva a povinnosti vyplývajúce z príloh k tejto zmluve sú zároveň rovnocennými zmluvnými právami 
a zmluvnými povinnosťami ako práva a povinnosti uvedené v tejto zmluve a zmluvné strany túto skutočnosť výslovne 
a bezpodmienečne akceptujú. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade kolízie niektorého ustanovenia zmluvy 
s prílohami k tejto zmluve (s ktorou táto zmluva nepočíta), má prednosť kolidujúce ustanovenie uvedené v tejto 
zmluve. 

6.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že uzatvárajú túto zmluvu na základe pravej, vážnej a slobodnej vôle, že si zmluvu prečítali 
a jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 

 
7. PODPISY 
 
V ____________________, dňa __.__._____ 
 
 
 
_______________________________________________ 
Za Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
[...] 
[...] 

 
V ____________________, dňa __.__._____ 
 
 
 
_______________________________________________ 
Za [...] 
[...] 
[...] 

 


