
Opto Sat.s.r.o,

Ev. číslo zmluvy poskytovateľa: 20110292

ZMLUVA O PRIPOJENí
Zmluvné strany

Účastník: Obch. meno (Meno a priezvisko): Správa zariadení Úradu vlády SR
Zastúpený: '//j' .'}7b;;;?'/j. .N/C2i;.:?· ...;;;,;;;;;Z;/:.. .

...~ / ~ .
Sídlo/Pošt. adresa: Nám.Slobody 1, Bratislava 811 06~.1~~_::~~-Bank.spojenie:

IČO (Číslo OP):

IČDPH:

Živnostenský list:

Výpis z obchod. registra:

Plná moc:

Poskytovateľ: OptoSat s.r.o.

Sídlo/Pošt. adresa:

Zastúpený:

Bank.spojenie:

IČO:

IČDPH:

Výpis z obchod. registra:

Komenského sady 54/21, 01851 Nová Dubnica

Robert Cibulka- konateľ

Slovenská sporiteľňa,a.s. č.ú 036357511010900

43821898

SK2022496190

18539/R

čl. 1
Predmet zmluvy

1.1 Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby spoločnost OptoSat a záväzok
účastníka platiť za využívanie tejto služby.

1.2 Presná špecifikácia služby, tarifa a údaje o koncovom bode sú uvedené v Objednávke služby, ktorá tvorí prílohu tejto
zmluvy a je súčasťou zmluvy.

1.3 Využívanie poskytovanej služby podľa tejto zmluvy a všeobecne poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby
je upravené vo Všeobecných podmienkach poskytovania elektronickej komunikačnej služby spoločnosti OptoSat, ktoré
tvoria prílohu tejto zmluvy, a ktoré sa užívateľ zaväzuje dodržiavať ako neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

čl. 2
Spoločné a záverečné ustanovenia

2.1 Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať Všeobecné podmienky poskytovania elektronickej komunikačnej služby (ďalej len
Podmienky), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy rovnako ako Objednávka služby.

2.2 Prípadné zmeny a doplnky tejto zmluvy budú riešené formou samostatných dodatkov zmluvy, ktoré sa stanú jej
neoddeliteľnou súčasťou.

2.3 Účastník bol oboznámený s podmienkami a súhlasí s nimi.
2.4 Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží účastník a jeden prevádzkovateľ.
2.5 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, v prípade ak nie je dohodnuté inak.

OptoSat, s.r.o, /
Komenského sady 21144 / ,»
01851 NováDubnica ",/

IČO:43821898.IČDPH:SK2; 1,90
tel.: 0903/213827 ť4961.

. 1.1, M41
Miesto a dátum: .

Za poskytovateľa:

Prílohy: Všeobecné obchodné podmienky., Objednávka služby,



OBJEDNÁVKA SLUŽBY č. 1

w-~~~~L
Obchodné meno (alebo priezvisko, meno, titul): Správa zariadení Úradu vlády SR

o právnická osoba O fyzická osoba - podnikateľ D fyzická osoba

DIČ: IČDPH:

C8J Balík Analóg 3,30€+DPH

D Balík Digitál základ

D Balík Dlgitál viac Zábavy

D Balík Digitál HD

D Set-Top-Box

Poznámka - Servisné služby sa vykonávajú do 48 hodin od nahlásenia poruchy. Servisné číslo 0911 772 377

I P.,,, pripo] en , 10

Dátum: Dátum:

99,00€+DPH33,00 € + DPH / mesiac

Dátum:

Meno a priezvisko: {Meno a priezvisko: Meno a priezvisko:

OptoSat, s.r.o,
Komenského sady 21/44
01851 Nová Dubnica

IČO: 43821898. IČ DPH:SK2022496190
tel.: 0903/213 827

OptoSat, s.r.o,
Komenského sady 21/~~
01851 Nová Dubnica

IČO: 43821898.IČ DPH:SK20 96190
tel.: 0903/213 827



OptoSat s.r.o. Všeobecné obchodné podmienky

Vymedzenie základných pojmov
1.1 OptoSat,s.r.o so sídlom Komenského sady 54/21 Nová Dubnica, IČO

43 821 898, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
oddiel Sro, vložka č. 18539/R, je v súlade so zákonom Národnej rady
Slovenskej republiky č. 610}2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
(ďalej len "Zákon") a v rozsahu licencie udelenej Telekomunikačným
úradom Slovenskej republiky (ďalej len "licencia") na zriaďovanie
a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete a na poskytovanie
verejných telekomunikačných služiieb. Spoločnosť OptoSat je
oprávnená vykonávať vyššie uvedené telekomunikačné činnosti na
celom území Slovenskej republiky.

1.2 Zmluva je zmluva o pripojení spolu s dodatkami a osobitnými
dohodami, na základe ktorej sa spoločnosť OptoSat zaväzuje pripojiť
koncové telekomunikačné zariadenie Učastníka na verejnú
telekomunikačnú sieť prevádzkovanú spoločnosťou a poskytovať
Účastníkovi dohodnuté Služby a Účastník sa zaväzuje platiť cenu za
zriadenie pripojenia na verejnú telekomunikačnú sieť spoločnosti a
využívanie Služieb. Každý ďalší' vzťah, ktorý vznikne medzi
spoločnosťou OptoSat a Účastníkom po uzavretí Zmluvy a ktorého
predmetom je poskytovanie Služieb spoločnosťou OptoSat Účastníkovi
podľa týchto Všeobecných podmienok, sa považuje za dodatok k
Zmluve. '

1.3 Záujemca je fyzická alebo právnIcká osoba, ktorá požiadala
spôsobom podl'a týchto Všeobecných podmienok spoločnosť OptoSat o
uzatvorenie Zmluvy na poskytovanie Služby.

1.4 Účastník je fyzická osoba alebo právnická osoba oprávnená
objednávať a používať služby spoločnosti OptoSat na základe Zmluvy.

1.5 Zodpovedný zástupca Účastnika je osoba, ktorá je oprávnená konať
v mene Účastníka vo všetkých úkonoch súvisiadch s uzatvorením
Zmluvy, jej zmenami a vo všetkých úkonoch súvlsiadch s poskytovaním
Služieb podľa týchto VšeObecnýchpodmienok, a to na základe platných
právnych predpisov alebo na základe osobitného písomného
spínornocnenlaod Účastníka.

1.6 Kontaktná osoba je osobana strane Účastníka, s ktorou bude
spoločnosť OptoSat, resp. jej subdodávatelia v priamom kontakte pri
Zriad'ovanípripojenia a počasposkytovania Služby. Účastník je pritom
povinný oznámiť kontaktné údaje tejto Kontaktnej osoby spoločnosti
OptoSat a zároveňzabezpečiť,aby Kontaktná osoba bola počas
Zriaďovania pripojenia a počasposkytovania Služby k dispozícii
spoločnostiOptoSat podľa jej pokynov. Identifikačné údaje Kontaktnej
osoby sú uvedenév Objednávke.

1.7 Zriadenie pripojenia predstavuje súhm úkonov, ktorých vykonanie1.23
zabezpečujespoločnosťOptoSat a po vykonaní ktorých je možné pripojiť
koncové telekomunikačné zariadenie účastníka ku Koncovému bodu
siete v mieste špecifikovanom Účastníkom (napr. budova, objekt,
pozemok identifikované súpisným, resp. parcelným číslom) v
Objednávke, t.j. po vykonani ktorých je možné vykonať Pripojenie.
Zriadenie pripojenia zahŕňanastavenie technických parametrov siete.

1.8 Pripojením sa pre účely Zmluvy rozumie úkon, nasledujúd po vykonaní
Zriadenia pripojenia, a na základe ktorého je koncové telekomunikačné
zariadenie Účastníka pripojené ku Koncovérnu bodu siete. Na základe
Pripojenia Účastník môže využívať Služby poskytované spoločnosťou
OptoSat podl'a Zmluvy a v súlade s Popisom Služieb a Všeobecnými
podmienkamI.

1.9 Elektronická komunikačná siet' (ďalej len "Siet'") je súhm fyzicky a
logicky prepojených telekomunikačných zariadení prevádzkovaných
spoločnosťou OptoSat na základe Ucencie a používaných na prenos dát
a poskytovanieSlužbyv súlade s Ucendou.

1.10Služba alebo Služby poskytuje spoločnosť OptoSat Účastníkovi v
súlade so Všeobecnými podmienkami za sadzby uvedené v aktuálnom
Cenníku služieb spoločnosti OptoSat, a to na základe Ucencie, Zmluvy
a Všeobecných podmienok, prípadne osobitných dohôd. Súčasťou
poskytovania Služieb nie je predaj koncového telekomunikačného
zariadenia, ak nie je dohodnuté inak.

1.11Objednávka je formulár spoločnosti OptoSat, na základe ktorého si
Účastník objednáva poskytovanie Služby a definuje svoju požiadavku na
Zriadenie pripojenia, zrušenie alebo preloženie Služby, definuje
parametre Služby alebo ich zmenu, určuje umiestnenie Konrového bodu
siete, stanovuje technickú charakteristiku a špecifikáciu Služby.
Objednávka taktiež obsahuje údaje o účastníkovi, požadovaný dátum
Zriadenia pripojenia ako aj iné údaje podl'a pokynov spoločnosti OptoSat

potrebné pre Zriadenie pripojenia. Okrem vyššieuvedeného,Objednávka
musí obsahovať údaje špedfikujúce, či sa pri Zriadení pripojenia majú
využiť existujúce Vnútomé rozvody a aj údaje o tom, kto je ich
vlastníkom alebo správcom a súhlas vlastníka, resp. správcu
nehnutel'nosti, v ktorej má byť zriadený koncový bod pripojenia.
Objednávka sa po jej akceptácii spoločnosťou OptoSat stáva ako
dodatok k Zmluve jej neoddelitel'nou súčasťou.

1.12 Požiadavka na obhliadku je úkon spoločnosti OptoSat, na základe
ktorého spoločnosť OptoSat preveruje možnosť technickej realizácie
zriadenia pripojenia Účastníka resp. Záujemcu v zmyslejeho technických
požiadaviek. Tento úkon si spoločnosť OptoSat vyhradzuje pred
podpisom Zmluvy.

1.13Cennfk je aktuálna tarifa Služieb spoločnosti OptoSat. Obsahuje
. úpravu den za poskytované siožbv, príplatkov a bezplatne

poskytovaných Služieb, ako aj podmienky, za ktorých sa tieto sadzby
uplatňujú. Cenník tvorí neoddellteľnú súčasť Zmluvy.

1.14Zariadenie alebo Zariadenia sú telekomunikačné zariadenia vo
vlastníctve spoločnosti OptoSat, ktoré slúžia na Zriadenie pripojenia a
poskytovanie Služieb.

1.15 Evidenčné číslo objednávky je číslo, pridelenéspoločnosťouOptoSat
Účastnikovl, ktoré jednoznačne identifikuje Účastníka a určuje jeho
Objednávku.

1.16 Požadovaný dátum je v Objednávke uvedený dátum, ku ktorému
Účastník žiada o Zriadenie pripojenia konkrétnej Služby. Účastníkberie
na vedomie, tenmíny pre zriadenia služieb uvedených v týchto
Všeobecných podmienkach.

1.17Aktlvácla Služby predstavuje úkon spoločnosti OptoSat, kto/ý umožní
Účastníkovi využívanie Služby podľa Zmluvy a Všeobecnýchpodmienok.

1.18 Dočasné prerušenie poskytovania Služieb je úkon spoločnosti
OptoSat, ktorý dočasne znemožní účastnikovi využívanieSlužieb.

1.19 Porucha je taký stav služby, kedy Účastník nemôže využívať Službu,
resp. kedy Služba nedosahuje Dohodnutú úroveň parametrov Služby.
Poruchou nie je akékoľvek prerušenie napájania Zariadenia elektrickou
energiou.

1.20 Servis je súhm úkonov a činností poskytovaných spoločnosťou
OptoSat za účelom odstránenia Poruchy.

1.21 Doba zásahu je doba nevyhnutná pre začatie odstraňovania Poruchy.
Doba zásahu zahŕňa prípravnú fázu odstraňovania Poruchy, v ktorej
prebieha tiež lokalizovanie a diagnostikovanie Vzniknutej Poruchy.

1.22 Dohodnutá úroveň je garantovaný kvalitatívny stupeň úrovne
poskytovania Služieb účastníkovi na základe Zmluvy a Všeobecných
podmienok a definovaný v Objednávke.
Podpora je telefonické poskytovanie pomod a iných informácií,
ohl'adne poskytovania, fungovania a realizáde Služby, ak pomoc a
Informáde nemusia byť vzhľadom na svoju povahu poskytnuté zo
strany spoločnosti OptoSat priamo na mieste.

Článok 2
Práva a povinnosti spoločnosti OptoSat

2.1 Spoločnosť OptoSat je povinná:
a) uzavrieť zmluvu o pripojení s každým záujemcom
o poskytovanie Služby, ak nie je dôvod na jej odmietnutie podľa
bodli 2.2. písm. c) tohto článku,
b) predkladať Účastníkovi prehľadné a zrozumitel'né vyúčtovanie
služieb,
c) viesť evidendu osobných údajov (podľa § 55, ocs.i písm.b)
zákona) všetkých účastníkov svojej siete,
d) pokiaľ je to technicky možné, zablokovať na žiadosť Účastníka
na jeho náklady prístup k telekomunikačnej službe, ktorej obsah
môže ohroziť mravnú výchovu mládeže,
e) poskytovať služby špedňkované a dohodnuté Zmluvou,
f) udržiavať technické Zariadenia siete v takom technickom stave,
aby bola dosahovaná obvyklá kvalita služieb stanovená
telekomunikačnými normami, pričom účastník berie na vedomie,
že kvalita služieb je závislá aj od technických zariadení iných
podnikov,
g) informovať Účastníka o zmenách ovplyvňujúcich ním vvužfvané
služby,
h) realizovať zmeny Zmluvy a ďalšie zmeny, o ktoré Účastník
požiadal spôsobom podl'a všeobecných podmienok, a to v rámci
svojich technických a kapacitných možností.

2.2 Okrem ďalšrch práv uvedených vo Všeobecných podmienkach má
spoločnosť OptoSat právo najmä:



a) na zaplatenie ceny poskytnutých Služieb Účastníkom podl'a
Všeobecnýchpodmienok, Cenníka a Zmluvy, .
b) na náhradu škody spôsobenej na sieti a na telekomunikačnom
zariadenívo vlastníctve spoločnosti OptoSat, .
c) odmietnuť uzavretie Zmluvy, ak:

• jej poskytovanie v požadovanom mieste alebo
v požadovanom rozsahu je technicky neuskutočnlterné

• záujemca nesúhlasíso Všeobe01ýml podmienkamI.
d) dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie
telekomunikačnej služby z dôvodu:

l.jej zneužívania, a to až do odstránenia jej zneužívania alebo
vykonania technických opatrení zamedzujúcich jej zneužfvaníu,
pričom za zneužívanieSlužieb sa považuje najmä, ak:

o Účastník použije Služby poskytované podl'a Zmluvy
na podporu, vytvorenie možnosti, alebo zapojenie sa
do akejkol'vek nezákonnej alebo nevhodnej aktivity,
t. j. aktivity v rozpore s dobrými mravmi alebo
pravidlami slušnosti, najmä však na prenos urážllvej,
obťažujúcej alebo zlomysel'nej komunikácie, alebo
na šírenie poplašnej správy alebo výhražných
informáclf,

o účastník použije Služby poskytované podľa Zmluvy
na narušenie siete, vrátane akéhbkol'vek pokusu o
získanie neoprávneného prístupu k Službám alebo
k Sieti,

o Účastník sa pokúsi o preťaženie siete akýmkoľvek
spôsobom, alebo uskutočni čo I len pokus namierený
proti integrite siete,

o Účastník sprostredkuje Služby tretím osobám bez
písomnej dohody so spoločnosťou OptoSat

2. nezaplatenia splatnej ceny za telekomunikačnú službu
v lehote upravenej v týchto Všeobecných podmienkach, a to až
do jej zaplatenia alebo do zániku Zmluvy,
3. porušenia zmluvných podmienok zo strany účastníka.

Takéto prerušenie alebo obmedzenie nezbavuje Účastníka povinnosti
uhrádzať poplatky za telekomunikačné služby v súlade s objednávkou.

e) overiť ldentifjki;lčoé a iné osobné údaje Záujemcu o uzavretie
Zmluvy zákonným spôsobom,
f) uskutočniť prevod zmluvných práva povinností podl'a Zmluvy
na tretiu osobu za súhlasu a poskytnutia súčinnosti pôvodného a
nového Účastníka až po preukázanom uhradení všetkých
záväzkovvoči spoločnosti OptoSat ,
g) zmeniť technologické riešenie v priebehu zmluvného vzťahu,
ak poskytne rovnakú kvalitu služby ako riešenie pôvodné
h) zmeniť obdobie, za ktoré bude pravidelne vystavovať
vyúčtovanie - daňový doklad Účastníkovi (d'alej len Nfakturačné
obdobie"),
i) vyfakturovať dodatočne Služby, ktoré z technických príďn
nebolo možné zahrnúť do faktúry za obdobie, v ktorom boli
poskytnuté,
j) informovať Účastníka o Službách, produktoch a iných
aktivitách,
k) na nevyhnutný čas prerušiť poskytovanie Služieb bez
predošlého upozomenia:

z dôvodov závažných organizačných, technických alebo
prevádzkOvých, napr. z dôvodu štrajkov, havárií
charakteru živelných pohrôm, z dôvodu výpadku
elektrickej energIe, kríZOvýCh situácií, teroristického
útoku, epidémIí, brannej pohotovosti štátu a podobne,

ktoré sú okolnosťami vy!učujúdmi zodpovednosť podl'a právnych
predpisov Slovenskej republiky, alebo v prípade údržby, opravy a
reštrukturalizáde Siete, ako aj v prípade vykonania opráv, servisu
a údržby telekomunikačných zariadení,

Článok 3
Práva a povinnosti Účastníka

U Okrem ďalších povinností uvedených vo všeobecných podmienkach je
Účastníkpovinný najmä:

a) používať Služby v súlade so Zákonom, Zmluvou a týmito
všeobecnými podmienkami, prípadne písomných pokynov a
návodov spoločnosti OptoSat a pritom dodržiavať princípy
dobrých mravov a verejného poriadku,

b) platiť cenu za Zriadenie pripojenia ako aj všetky súvisiace
náklady a uhrádzať cenu za využívanie Služieb v súlade se
Zmluvou a Cenníkom, a ak to povaha Služby umožňuje, až né
základe predloženia dokladu o vyúčtovaní
c) oznamovať po celý čas platnosti Zmluvy spoločnosti OptoSa
písomne:
• zmenu svojich Identifikačných údajov, ak je právnickou osoboi

alebo podnikatel'om, a to najmä adresy bydliska alebo sídla
fakturačnej adresy, bankového spojenia, názvu alebo mena
právnej formy, IČO a DIČ, rč DPH, resp. aj iné údaje týkajÚCE
sa Zmluvy, a to najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa takejtc
zmeny, pričom je zároveň povinný priložiť doklad preukazujúc
takúto zmenu,

• zmenu svojich identifikačných údajov, ak je fyzickou osobo,
nepodnikatel'om, a to najmä mena, priezviska, adresy bydliska.
bankového spojenia a fakturačnej adresy, resp. aj iné údaje
týkajúce sa Zmluvy, a to najneskôr do 7 pracovných dní odc
dňa takejto zmeny, pričom je zároveň povinný predložiť doklac
preukazujúd takúto zmenu,

d) nezasahovať akýmkol'vek spôsobom do zariadení spoločnost
OptoSat, pokiaľ nie je k tomu priamo ~aný oprávnenýrr
pracovníkom spoločnosti OptoSat,
e) neodkladne informovať OptoSat o nekvalite alebo poruche
služby, či akejkoľvek neštandardnej situácii vzniknutej pr
prevádzke zariadení súvisiadch s poskytovanou službou,
f) zabrániť neoprávnenému použitiu služby treťou stranou.
alebo pripojeniu akéhokorvek iného zariadenia k zariadeniarr
spoločnosti OptoSat,
g) dodržiavať a riadiť sa dodatkami k Zmluve, ako a:
osobitnými dohodami o využívaní ďalších produktov a služiet
spoločností OptoSat,
poskytovať podľa požiadaviek spoločnosti OptoSat všetki,
súčinnosť, ktorá je potrebná na plnenie povinností spoločnosti
OptoSat vyplývajúcich jej zo Zmluvy, najmä pri vykonávani
zriadenia pripojenia a umožniť spoločnosti OptoSat prevádzku,
údržbu, meranie a kontrolu zariadení v objektoch, v ktorých sa
VY!<Of1ávazriadenie prlpoj~rria

3.2 Okrem ďaišICh práv uvedených vo Všeobecnýchpodmienkach ma
účastník právo najmä:
a) na uzavretie Zmluvy so spoločnosťou OptoSat, ak nie je dôvoc
na jej odmietnutie podľa bodu 2.2. písm. c) článku 2,
b) poskytnutie služby v rozsahu dohodnutom v zmluve a za

cenu podi'a cenníka,
c) bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní služby, ktoré
nezavinil,
d)vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania služby
v prípade zavinenia spoločnosťou OptoSat; o vrátenie musi
Účastník požiadať, najneskôr však do troch mesiacov po obnoveni
poskytovanej služby,
e) obracať sa so svojimi pripomienkami a žiadosťami na servisné
oddelenie spoločnosti OptoSat, .
f) sprostredkovávať poskytovanie Služby tretím osobám iba na
základe osobitnej písomnej dohody so spoločnosťou OptoSat.

Clánok4 .
Podmienky uzavretia Zmluvy

4.1 Práva a povinnosti spoločnosti OptoSat a Účastníka sa budú riadiť
Zákonom, Zmluvou vrátane jej príloh, Všeobecnými podmienkami, ako
i platným cenníkom spoločnosti OptoSat, prípadne osobitnými
dohodami.

4.2 všeobecné podmienky a tarifu prevezme Účastníkpri uzavretí Zmluvy.
4.3 Záujemca o uzatvorenie Zmluvy v súlade so Všeobecnými

podmienkami predloží spoločnosti OptoSat na príslušnom formulári a v
súlade s týmito Všeobecnými podmienkami riadne vyplnenú a
podpísanú Objednávku a vyplnenú a podpísanú Zmluvu. Toto
predloženie Zmluvy spolu s Objednávkou sa považuje za návrh na
uzavretie Zmluvy, pokiaľ nie je uvedené inak. Záujemca je povinný
predložiť na požiadanie platné doklady potrebné k jeho riadnej
identifikácII a' k preverenlu splnenia podmienok nevyhnutných na
uzatvorenie Zmluvy.

4.4 Podmienkou pre uzavretie Zmluvy je predloženie dokladov podl'a bodu
4.3. Všeobecných podmienok. Zmluva je platne uzatvorená dňom jej
podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
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1.5 Spoločnosť OptoSat má právo odmietnuť uzatvorenie Zmluvy ooora
bodu 2.2. písmenoc) týchto všeobecných podmienok.
Zmluva nemôže byť uzavretá, ak by jej uzavretie bolo v rozpore so
zákonom, dobrými mravmi alebo v rozpore so všeobecne
zachovávanými obchodnými zvyklosťami. Zmluva taktiež nemôže byť
uzavretá, ak záujemca o uzavretie Zmluvy nepristúpil na podmienky
upravené v Zmluve, Všeobecné podmienky, platný Cennik a v prípade,
pokial' neboli splnené ostatné podmienky pre uzatvorenie zmluvy podľa
týchto Všeobecnýchpodmienok.
Ak Záujemca nie je vlastníkom, alebo správcom nehnuteľnosti a
Vnútorného rozvodu potrebného pre Zriadenie pripojenia a
poskytovanie Služby,je možné uzatvoriť Zmluvu len za podrnienkv, že
Záujemca zabezpečína svoje náklady a zodpovednosť súhlas vlastníka
alebo správcu nehnutel'nosti a vnútorných rozvodov s ich využitím na
požadovanú Službu.

L6

1.7

Článok 5
Zmena Zmluvy a Služieb

;.1 Účastník má právo počas platnosti Zmluvy písomne požiadať o
vykonanie zmeny Zmluvy. Zmluvu je možné zmeniť len na základe
dohody oboch zmluvných strán, v písomnej forme, poklaI' nie
dohodnuté Inak. Predloženímriadne vyplnenej Objednávky spoločnosti
OptoSat môže Účastník požiadať o zriadenie novej Služby, zmenu
parametrov Služby, alebo zrušenie Služby, pokíaľ nie je dohodnuté
inak. PredloženáObjednávka podl'a tohto bodu je návrhom na zmenu,
prípadne zrušenie Služby. Účastník je povinný uviesť popis
požadovanej zmeny, identifikovať pôvodnú Objednávku a zmluvu,
ktorej sa táto zmena týka, s uvedením mena, obchodného mena,
iného identifikačného údaju, IČO, DIČ, IČ DPH, dátumu podania
žiadosti, podpisu Účastníka alebo jeho zodpovedného zástupcu a
odtlačku pečiatky, ak ňou Účastník alebo fyzická osoba disponuje,
alebo ak to pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu vyplýva z výpisu z
obchodného registra alebo z iného dokladu, preukazujúceho jeho
právnu subjektivitu, a pokial' to umožňuje spôsob reallzáde žiadosti o
zmenu Zmluvy.

Článok 6
Ceny a platot}né podmienky

5.1 Ceny Služieb sú účtované podl'aplatného Cenníka spoločností OptoSat.
Pre určenie výšky ceny poskytnutých Služieb Účastníkovi je rozhodujúci
odpočet poskytnutých Služieb.

5.2 Spoločnosť OptoSat má právo na zmenu štruktúry a výšky cien za
Služby. SpoločnosťOptoSat je povinná písomne informovať Účastníka
o zmene den minimálne 30 dní pred dňom účinnosti ich zmeny.
Dohoda o zmene ceny Služieb medzi spoločnosťou OptoSat
a Účastníkom sa považuje za platne uzatvorenú okamihom prvého
využitia Služieb počas účínností zmenenej ceny Služieb, s ktorou bol
Účastník riadne oboznámený

5.3 Pokiar Účastník nesúhlasí so zmenou ceny Služieb, má právo odstúpiť
od Zmluvy, a to doručením písomného oznámenia o odstúpení
najneskôr do dátumu oznámenej účinnosti zmeny ceny Služieb, pričom
je povinný uhradiť Všetky pohľadávky voči spoločnosti OptoSat ešte
pred odstúpením od Zmluvy. V takomto prípade právne účinky
zrušenia ZmluVynastanú ku dňu nadobudnutia účínností takejto zmeny
ceny Služieb.

5.4. Fakturačným obdobím Účastníka je jeden kalendárny mesiac, ak nebolo
dohodnuté inak. Iné fakturačné obdobie ako jeden kalendárny mesiac
je špedfikované v Zmluve.

5.5 Cenu Služieb vyúčtuje spoločnosť OptoSat Účastníkovi prostredníctvom
faktúry, ktorá je daňovým dokladom. Splatnosť faktúry je v lehote 14
dní od vystaveniafaktúry účastnikov!.

;.6 Účastník je povinný uhrádzať svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvného
vzťahu založeného Zmluvou riadne a včas. Za riadnu úhradu sa
považuje úhrada obsahujúca správne uvedené všetky hlavné
identifikačné znaky, ktoré sú uvedené na faktúre, najmä variabilný
symbol. Bez uvecerua správneho variabiIného symbolu nie je možné
platbu priradiť. za včasnú úhradu sa považuje úhrada pripísaná na
účet spoločnosti OptoSat najneskôr v deň splatnosti faktúry, ktorá je
uvedená na faktúre To isté platí pre fyzické aj právnické osoby.

5.7 Spoločnosť OptoSat písomne upozomí Účastníka (ďalej len
.upomteoka") na jeho povinnosť zaplatiť dlžnú Čiastku v prípade, ak
neuhradil cenu Služieb vyúčtovanú faktúrou v lehote jej splatnosti
a určí dodatočnú lehotu na zaplatenie. Poplatok za upomienku, ako aj

všetky náklady spojené so súdnym alebo mimosúdnym vymáhaním
pohl'adávky znáša účastník.

6.8 Učastník je oprávnený uhradiť svoje záväzky aj spôsobmi dohodnutými
so spoločnosťou OptoSat na základe osobitnej písomnej dohody

Článok 7
Zhromažd'ovanie a používanie Informácií o Účastníkoch

7.1 Účastník podpisom Zmluvy dáva spoločnosti OptoSat súhlas na
zhromažďovanie a spracúvanIe Identifikačných, ako aj iných osobných
údajov a informácií o sebe pre účely poskytovania Služieb a
prevádzkovania Siete spoločnosťou OptoSat, ako aj na zaradenie
týchto identifikačných a iných osobných údajov ako aj informácii o
sebe do príslušných databáz.

7.2 Spoločnosť OptoSat sa zaväzuje, že zabezpečí náležité opatrenia na
ochranu identifikačných a Iných osobných údajov ako aj informácií o
Účastníkovi v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej
republiky a okrem prípadov ustanovených týmito predpismi alebo
dohodnutých s Účastníkom ich nebude oznamovať tretím osobám.

7.3 Doba zhromažďovania a spracúvania informácií v rozsahu uvedenom
v týchto všeobecných podmienkach sa zhoduje s dobou trvania
Zmluvy. V prípade uskutočnenia vyúčtovania, vrátane evldende
a vymáhania pohl'adávok, alebo uplatňovania práva doba trvá aj po
zániku Zmluvy.

Článok 8
Reklamačný poriadok

8.1 Účastník je oprávnený podať reklarnácíu:
a) na správnosť úhrady v prípade, ak existuje dôvodné podozrenie, že
spoločnosť OptoSat nevystavil a faktúru za Službyv súlade so Zmluvou
a Cennikom,
b) týkajúcu sa kvality poskytnutých Služieb.

V prípade, ak sa zistí, že reklamáda na kvalitu služieb je neopodstatnená
a spoločnosti OptoSat vznikli náklady spojené s prešetrovaním reklamáde,
je oprávnený tieto náklady Účastníkovi vyúčtovať vo faktúre. .

Článok 9
Sankcie

9.1Ak v lehote splatnosti nedôjde k úhrade dlžnej sumy Účastníkom, má
spoločnosť OptoSat po jej uplynutí voči Účastníkovinárok na úrok z
omeškania vo výške 0,05 ~(Q Z celkovej dlž(1eJsumy denne. V prípade,
ak by výška úroku z omeškania stanovená podl'aplatnej právnej
úpravy bola vyššia, ako je dohodnutá pocra prvej vety, má spoločnosť
OptoSat nárok na úrok z omeškania v zákonnej výške.

Článok 10
Trvanie a ukončenie Zmluvy

10.1Pokia!' boUsplnené podmienky uvedené vo Všeobecnýchpodmienkach,
Zmluva je uzatvorená podpisom oprávnených zástupcov obidvoch
zmluvných strán a uzatvára sa na dobu neurčitú, pokiar nie je
dohodnuté inak.

10.2 Zmluva zaniká:
a) uplynutím času, na ktorý bola uzatvorená,
b) dohodou účastníkov zmluvy,
c) odstúpením od zmluvy,
d) výpoved'ou,
e) ak tak ustanovuje osobitný predpis,
f) iným spôsobom podľa všeobecných podmienok.

10.3 Učastník môže odstúpiť od Zmluvy bez sankdl, ak spoločnosť OptoSat:
a) oznámi zmenu zmluvných podmienok jeden mesiac vopred
a účastník tieto zmeny neakceptuje,
b) opakovane, ani po reklamácii neposkytuje telekomunikačnú službu

podl'a zmluvy, alebo ju poskytuje s podstatnými vadami,
opakovane neodstráni reklamovanú závadu telekomunikačnej služby
v určenom čase.

10.4 Spoločnosť OptoSat môže odstúpiť od Zmluvy, ak Účastník:
a) opakovane neoprávnene zasahuje do Zariadenia Siete alebo takýto
zásah umožní tretej osobe, hoci aj z nedbanlivosti,
b) nezaplatí cenu za službu ani do 45 dní po dni splatnosti,
cjpripojí na Sieť Zariadenie, ktoré nesplňa požiadavky osobitých
predpisov alebo používa také Zariadenie v rozpore so schválenými
podmienkami, a ani na výzvu spoločnosti OptoSat Zariadenie neodpojí
d) opakovane porušuje podmienky Zmluvy a Všeobecnépodmienky.

10.5 Učastník môže vypovedať Zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitú z
akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom podmienkou
výpovede je uhradenie všetkých záväzkov voči spoločnosti OptoSat.
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lO.6 Vo výpovedi je Účastník povinný uviesť svoje identifikačné údaje,
evidenčné oslo Zmluvy, dátum, telefónne číslo, na ktorom je Účastník
zastihnuteľný, podpis a odtlačok pečiatky, ak ňou Účastník disponuje,
ak je uvedená vo výpise z obchodného registra alebo v Inom
dokumente preukazujúcom jeho právnu subjektivitu a spôsob konania
v jeho mene.

lO.7 výpovedná lehota je tri (3) mesiace a je rovnaká pre spoločnosť
OptoSat aj pre Účastníka.

lO.8 Spoločnosť OptoSat je ďalej oprávnená odstúpiť od Zmluvy, ak:
a) sa údaje uvedené Učastníkom v Zmluve dodatočne preukážu
ako nepravdivé, čo by mohlo mať za následok vznik ujmy,

lO.9 Zmluvu je možné ukončiť aj na základe písomnej dohody spoločnosti
OptoSat a Účastníka. Účastník, ktorý má záujem ukončiť Zmluvu
dohodou, je povinný pfsomne požiadať o uzavretie takejto dohody. V
návrhu dohody je Účastník povinný uviesť evidenčné číslo objednávky
a Zmluvy, dátum, telefónne číslo, na ktorom je Účastník zastihnuteľný,
podpis a odtlačok pečiatky, ak ňou Účastník disponuje, ak je uvedená
vo výpise z obchodného registra alebo v inom dokumente
preukazujúcom jeho právnu subjektivitu a spôsob konania v jeho
mene. .

lO. 10 Smrťou fyzickej osoby, ktorá je Účastníkom alebo vyhlásením takejto
fyzickej osoby za mŕtvu zmluva bez ďalšieho zaniká. Zmluva takisto
zaniká zánikom právnickej osoby, ktorá bola Účastníkom.

lO.l1 SpolOCnosť OptoSat je oprávnená okamžite ako sa dozvie o
skutočnosti, že účastník zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho alebo
zanikol, zastaviť poskytovanie Služby.

lO.12 Pri zániku Zmluvy z ktoréhokol'vek dôvodu nie je spoločnosť OptoSat
povinná vrátiť Účastníkovi aktivačné a zriad'ovade poplatky.

Článok 11
Oznamovanie

L1.1 Spoločnosť OptoSat a Účastník sa dohodli, že upomienka, faktúra,
výpoveď a odstúpenie od Zmluvy alebo akékol'vek iné oznámenie
(ďalej len "Ustina") podra týchto všeobecných podmienok sa budú
oznamovať niektorým z nasledovných spôsobov:

a) kvalifikovaným oznámením,
b) bežným oznámením,
c) iným spôsobom

l1.2 Za kvalifikované oznámenie sa považuje doporučene doručenie Ustiny
alebo doručenie Ustlny s doručenkou na poslednú známu adresu
Účastníka. Ustina sa považuje za oznámenú dňom, kedy Účastník
alebo iná osoba spôsobilá na právne úkony, bývajú ca na tej istej
adrese a ochotná obstarať odovzdanie Ust/ny Účastníkovi, prevezme
oznamovanú Ustinu a potvrdí jej prevzatie subjektu poverenému
doručovaním. Ak nemožno Ustinu oznámiť z akéhokoľvek dôvodu
takýmto spôsobom, považuje sa Ustlna za oznámenú prvým dňom
odbemej lehoty určenej na jej vyzdvihnutie po tom, ako bola táto
Ustina uložená u subjektu povereného doručovaním (napr. pošta).

L1.3 Za bežné oznámenie sa považuje doručenie Ustlny na poslednú známu
adresu Účastníka stým, že v prípade akýchkol'vek pochybnost! ohl'adne
okamihu oznámenia sa Ustina považuje za oznámen ú siedmy
kalendámy deň po jej odoslaní.

Článok 12
Zmeny a platnost' Všeobecných podmienok

t 2.1 Spoločnosť OptoSat je oprávnená Všeobecné podmienky meniť.
l2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny alebo doplnenia

Všeobecných podmienok spoločnosť OptoSat oznámi takúto zmenu, a
to minimálne jeden mesiac pred účinnosťou tejto zmeny alebo
doplnenia, zverejnením nových podmienok na intemete, alebo v
mieste svojho obchodného zastúpenia .

L2.3 Pokiaľ Účastník nesúhlasí so zmenou Všeobecných podmienok, má
právo zrušiť Zmluvu odstúpením od nej, a to doručením písomného
oznámenia o odstúpení najneskôr do dátumu nadobudnutia platnosti a
účinnosti nových všeobecoýcn podmienok. V takomto prípade právne
účinky zrušenia Zmluvy nastanú ku dňu nadobudnutia platnosti a
účinnosti nových Všeobecných podmienok.

L2.4 Všeobecné podmienky platia po celý čas platnosti a účinnosti
zmluvného vzťahu medzi Účastníkom a spoločnosťou OptoSat
založeného Zmluvou a aj po jeho skončení, a to až do úplného
vyrovnania všetkých nárokov z neho vyplývajúdch

l2.5 Ak sa niektoré ustanovenie Všeobecných podmienok stane vo
vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné resp. nevykonateľné,
ostatné ustanovenia, týmto nedotknuté, zostávajú v platnosti v plnom

rozsahu. Spoločnosť OptoSat v takomto prípade nahradí napadnuté
ustanovenie takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením.
ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých \
týchto Všeobecných podmienkach pri zachovaní ekonomického é
právneho účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia.

Článok 13
SpOločné a záverečné ustanovenia

13.1 Text všeobecných podmienok v slovenskom jazyku je záväzný.
Všeobecné podmienky sú spolu s Objednávkou a Tarifot,
neoddelitel'nou súčasťou Zmluvy.

13.2 Tieto Všeobecné podmienky, ako aj Tarifa budú poskytnuté
Účastníkovi pred uzatvorením Zmluvy.
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