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Identifikačný kód: 
7/2018/ŽT/IK 

Žiadateľ/Účastník vyplní povinné položky tlačeným písmom, resp. krížikom vyznačí požadovanú voľbu. 
 

A. ŽIADATEĽ/ÚČASTNÍK (uveďte sídlo alebo trvalé bydlisko) 

právnická osoba  fyzická osoba – podnikateľ  fyzická osoba  

Obchodné meno: 88 Doppio s.r.o. 
Priezvisko, meno, titul:       

Osoba poverená konať v mene spoločnosti vo veciach technických:       

Ulica: Višňové 377 Obec: Višňové PSČ: 013 23 

Štatutárny orgán: konateľ - Monika Milová 

IČO: 51 272 873 IČ DPH:       DIČ: 2120660630 

IBAN: SK 683300000002001355152 

Obchodný register: Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka: 69131/L 

Fakturačná adresa (ak sa odlišuje od sídla):       

Číslo OP:       Dodacia pošta:       

Kontaktný telefón: 0918 550 095 Fax:       
E-
mail:milovamonicka@gmail.com  

Dátum narodenia:       

 

B. POSKYTOVATEĽ 

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava (v skrátenej forme “ŽSR”) 
organizačná zložka ŽSR – Železničné telekomunikácie Bratislava (ŽSR – ŽT) 

Sídlo: Kováčska 3, 832 06 Bratislava 

Štatutárny orgán: Mgr. Martin Erdössy, generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky 
Ing. Michal Korauš, PhD., MBA, riaditeľ ŽSR – ŽT 

IČO: 31 364 501 IČ DPH: SK2020480121  DIČ: 2020480121 

Bankové spojenie: IBAN: 

Tatra banka, a.s. SK14 1100 0000 0026 4700 0078 

Všeobecná úverová banka, a.s. SK11 0200 0000 3500 0470 0012 

Slovenská sporiteľňa, a.s. SK94 0900 0000 0000 1144 6542 

Obchodný register: Okresný súd Bratislava I, vložka č.: 312/B, oddiel: Po 

Kontaktný telefón:        Fax:       E-mail:       

 

C. SLUŽBY 
 

SLUŽBY INTERNETOVÉHO PRÍSTUPU 

 Rail Force One prenosová rýchlosť:  3 Mbit/s 
 doba neurčitá bez viazanosti 
 doba neurčitá s viazanosťou 12 mesiacov 

 Rail Access prenosová rýchlosť:  ............. 
 doba neurčitá bez viazanosti 
 doba neurčitá s viazanosťou ............. mesiacov  

 

ĎALŠIE SLUŽBY 
 Prenájom verejných IPv4 adries program:  ............. 

 Správa  domény  registrácia  preregistrácia  udržiavanie 

 

D. MIESTO POSKYTOVANIA SLUŽBY (presná adresa alebo lokalita – mesto, ulica, č. d., PSČ, poschodie, ...) 

Žilina, podchod železničnej stanice 

 

E. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

Cena za službu je stanovená vo výške :  
22,50 € bez DPH – mesačný paušálny poplatok  
00,00 € bez DPH – poplatok pri zriadení služby 

FAKTURAĆNÉ OBDOBIE: 1 mesiac  SPLATNOSŤ: 14 dní odo dňa vystavenia faktúry 
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Užívateľ je povinný uhradiť svoj peňažný záväzok na ktorýkoľvek z bankových účtov ŽSR uvedených v záhlaví faktúry. Peňažný 
záväzok Užívateľa sa považuje za splnený dňom pripísania sumy peňažného záväzku na niektorý  z bankových účtov ŽSR 
uvedených vo faktúre. 
Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy, dodatku, referenčné číslo u objednávateľa, popis 
plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy. Ak ich faktúra nebude obsahovať, žiadateľ je oprávnený 
takúto faktúru vrátiť poskytovateľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty 
splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dnom    nasledujúcim po dni doporučeného 
doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry. Na účely fakturácie sa za deň dodania predmetu zmluvy považuje posledný deň 
obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje 

 

F. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Podpisom Žiadosti/Zmluvy Účastník berie na vedomie, že v prípade odoberania služby Rail Force One poskytovateľ zasiela jeho 
údaje (meno osoby/názov spoločnosti, adresu/sídlo spoločnosti, aktívnu mailovú adresu a telefónne číslo) spoločnosti RIPE NCC, 
ktorá z dôvodu riešenia prípadných bezpečnostných alebo technických incidentov zabezpečuje vedenie aktuálnej databázy 
používateľov verejných IP adries, ktorá je verejne dostupná na stránke www.ripe.net <http://www.ripe.net>. 
Táto Žiadosť/Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a 
ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Účastník berie ďalej na vedomie, že Poskytovateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. 
z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov ako povinná osoba, túto Žiadosť/Zmluvu zverejní. 
Poskytovanie verejnej služby ŽT Internet sa spravuje touto Zmluvou, Všeobecnými podmienkami poskytovania elektronickej 
komunikačnej služby ŽT Internet a Tarifou ŽT Internet na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby ŽT Internet. Všeobecné 
podmienky poskytovania elektronickej komunikačnej služby ŽT Internet a Tarifa ŽT Internet tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy 
ŽT Internet a sú zverejnené na www.zt.sk. Žiadateľ je povinný vyplniť žiadosť v počte exemplárov 4. 

 

G. OSOBITNÝ DOHOVOR 

Účastník je povinný Železniciam Slovenskej republiky, Bratislava písomne oznámiť každú zmenu súvisiacu s personálnym, 
ekonomickým alebo iným prepojením voči ŽSR v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
v znp. a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. 

 

H. PRÍLOHY (okrem VŠEOBECNÝCH PODMIENOK A TARIFY; označiť) 

Výpis z obchodného registra   

Neoddeliteľnou súčasťou  je príloha „Prehlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera“ v súvislosti s ustanovením § 2 
písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

 

Žiadateľ/Účastník: 
(meno, funkcia) 

Milová Monika  Poskytovateľ: 
Ing. Michal Korauš, PhD., MBA, 

riaditeľ ŽSR – ŽT Bratislava 

V Žiline, dňa: 26.02.2018  V Bratislave, dňa: 28.02.2018 

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

pečiatka, podpis 

 

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

pečiatka, podpis 

 


