
1 

Z M L U V A číslo: 755d-2019 uzatvorená v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník medzi zmluvnými stranami  

Názov:   Fuziová Dana    Názov:   Obecný úrad Kvačany      
Ulica:   1. Mája 54     Ulica:   Kvačany 100   
PSČ a mesto:  031 01 Liptovský Mikuláš    PSČ a mesto:  032 23   
 
IČO:    40455050    IČO:  315346   
DIČ:    1070535686    DIČ:  2020581431  
 
Číslo účtu:  SK69 8330 0000 0026 0139 8201  Pripojenie: požiarna zbrojnica Dlná lúka 

FIO BANKA     Tel.č.:   
    

e-mailová adr.: citycom@citycom.sk   e-mailová adr.:    obec@kvacanylm.sk 
  
Tel. číslo v pracovné dni v čase:  8:00 – 16:00 hod. 
    044 / 55 145 07 

HOTLINE:  044 23 99 555 
 
V zastúpení:  Dana Fuziová    V zastúpení:  

 (ďalej ako dodávateľ)     (ďalej ako odberateľ)  
 

1. Predmet zmluvy 
Dodávateľ zrealizuje pripojenie odberateľa k uzlu dátovej siete dodávateľa s cieľom poskytnúť mu prístup k sieti Internet. 
Pripojenie odberateľa k dátovej sieti dodávateľa bude realizované prostredníctvom mikrovlnného zariadenia vo voľnom 
negarantovanom frekvenčnom pásme 2,4 GHz, prípadne 5 GHz, na základe Všeobecného povolenia vydaného TÚSR. 
Súčasťou realizácie pripojenia k dátovej sieti dodávateľa je zapožičanie a inštalácia potrebného mikrovlnného zariadenia  a 
príslušenstva, uvedeného v montážnom liste.  
 
2. Povinnosti odberateľa 
2.1   Odberateľ je povinný zabezpečiť na základe vzájomne odsúhlaseného popisu realizácie: 
 a)    prístup na miesto realizácie 

b) písomný súhlas majiteľa budovy, na ktorej sa uskutoční inštalácia s inštaláciou zariadení 
c) počítač s funkčným operačným systémom 

 
2.2 Účastník bezodkladne po zistení nahlási poruchu alebo nedostupnosť služieb poskytovateľovi, a to mailom na 
adresu citycom@citycom.sk alebo na telefonne číslo 044/5514507 (počas pracovných dní od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 
16:00 hod.) prípadne na HOTLINE 044 23 99 555. 
 
2.3 Odberateľ sa zaväzuje používať sieť Internet tak, aby zbytočne neobťažoval ostatných užívateľov, najmä sa zdrží 
šírenia nevyžiadanej elektronickej pošty. Odberateľ sa zdrží šírenia informácií v sieti Internet, ktoré sú v rozpore so 
zákonmi Slovenskej republiky 
 
3. Povinnosti dodávateľa 
Dodávateľ je povinný zabezpečiť kvalitnú medzinárodnú a národnú konektivitu pre komunikáciu v sieti Internet. 
Akékoľvek plánované odstávky telekomunikačnej siete dodávateľa je tento povinný vopred oznámiť odberateľovi. 
V prípade neplánovaných výpadkov dátovej siete dodávateľa, prípadne výpadkov medzinárodných sieti, na ktoré je 
dodávateľ pripojený, dodávateľ vynaloží maximálne úsilie na odstránenie týchto závad a pokiaľ je to možné oznámi túto 
skutočnosť bez meškania odberateľovi. Z dôvodu realizácie pripojenia odberateľa k dátovej sieti dodávateľa (článok 1) 
bezdrôtovým spôsobom, prostredníctvom mikrovlnného zariadenia vo voľnom frekvenčnom pásme 2,4 GHz,  prípadne 5 
GHz, dodávateľ vynaloží maximálne úsilie na zabezpečenie maximálnej kvality a rýchlosti prenosu dát, medzi technickými 
prostriedkami odberateľa a dátovou sieťou dodávateľa. V prípade, že sa výrazne zhorší kvalita pripojenia, navrhne 
dodávateľ alternatívne riešenie.  
 
4. Termín realizácie  
Dodávateľ sa zaväzuje, že zrealizuje pripojenie odberateľa k svojej dátovej sieti podľa článku 1 tejto zmluvy po splnení 
všetkých povinností odberateľa podľa článku 2 najneskôr  do 5 pracovných dni. Odberateľ súhlasí, že dodávateľ v prípade 
potreby použije na realizáciu tejto zmluvy služby inej spoločnosti na vlastné náklady.  
 
5. Cena a platobné podmienky  

Odberateľ za poskytnuté služby zaplatí cenu na základe dohody zmluvných strán:   

1) Zriaďovací poplatok  149,- €  
Zriaďovací poplatok zahŕňa zapožičanie a inštaláciu mikrovlnného zariadenia, antény, vytvorenie uživatelského účtu v sieti 
dodávateľa, pridelenie jedinečnej IP adresy v internete dodavateľa, zriadenie  mailového účtu v doméne dodavateľa : 
citycom.sk. 
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2) Mesačný poplatok za program: 10,-€   

Vybraný  program komunikácie v sieti:   Profi B 7Mbits 

Všetky ceny v tomto článku sú uvedené v  €. Mesačné poplatky v prípade služieb CityCom OnLine a CityCom Home, budú 
fakturované vždy do 14-teho dňa mesiaca v ktorom bola služba poskytnutá. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť všetky daňové 
doklady v termíne splatnosti na nich uvedenom. V prípade, že odberateľ mešká s úhradou daňových dokladov voči 
dodávateľovi, má dodávateľ právo odpojiť odberateľa od svojej telekomunikačnej siete a siete Internet a odobrať 
zapožičané zariadenie. Za znovupripojenie si v takomto prípade dodávateľ vyúčtuje poplatok podľa svojho aktuálneho 
cenníka.  

6. Rýchlosť, kvalita a obmedzenie služeb 

Rýchlosť  vybranej služby je dopísaná na základe vybraného programu pripojenia podľa aktuálneho cenníka 
pripojenia. 

Poskytovateľ je tiež oprávnený zaviesť dodatočné spôsoby ochrany siete, pokiaľ je to potrebné z dôvodu ochrany 
účastníka alebo systému a pokiaľ zavedenie tejto ochrany nevyvolá dodatočné náklady zo strany účastníka. 

Poskytovateľ je oprávnený uskutočniť akékoľvek softvérové alebo hardvérové zmeny v systéme, ak takéto zmeny 
nemajú za následok podstatné zníženie kvality poskytovaných služieb. Poskytovateľ môže ako súčasť služby alebo ako 
doplnkovú službu poskytovať technický prostriedok na blokovanie nežiaducej a potenciálne rizikovej komunikácie v 
internete (tzv. firewall), ktorý v súlade so svojim určením bráni komunikácii s niektorými koncovými bodmi v internete 
a/alebo bráni využívaniu niektorých komunikačných portov a protokolov v internete. 

Maximálna rýchlosť fixného pripojenia pre daný program je pre download 7Mbits, pre upload 1Mbits . Minimálna 
rýchlosť pre dané pripojenie môže byt minimálne 40 % z maximálnej rýchlosti fixného pripojenia. Bežne dostupná rýchlosť 
vo fixnom pripojení je minimálne 90% z maximálnej rýchlosti, ktorú koncový užívateľ bude mať k dispozícii minimálne 90 
% z času počas súvislého 4-hodinového intervalu. 
Maximálna rýchlosť je rýchlosť, ktorú je možné dosiahnuť v častiach dňa za predpokladu, že k zariadeniam odberateľa nie 
sú pripojené zariadenia negatívne ovplyvňujúce rýchlosť pripojenia. Maximálna rýchlosť je zároveň Proklamovanou 
rýchlosťou.  

Významné odchýlky od maximálnej rýchlosti môžu na čas trvania významnej odchýlky obmedziť alebo znemožniť 
využívanie dátovo náročnejších obsahov.  

Uvedené hodnoty rýchlostí internetového prepojenia sú merateľné na transportnej vrstve Siete a sú určené ako 
množstvo prenesených dát za jednotku času (v prípade Downloadu ako množstvo prijatých dát a v prípade Uploadu ako 
množstvo odoslaných dát).  

Uvedené charakteristiky a hodnoty jednotlivých druhov rýchlostí sú na strane odberateľa podmienené spôsobom 
a kvalitou pripojenia koncových zariadení, ich kvalitou a množstvom. Na kvalitatívne parametre služby vplýva zaťaženosť 
serverov, na ktoré sa odberateľ pripája, to znamená, že hoci Sieť umožňuje využívať stanovenú rýchlosť pripojenia, v 
dôsledku kapacít serverov, na ktoré sa Účastník pripája, táto nemusí byť dosiahnutá. Na kvalitu a rýchlosť Služby vplývajú 
technické parametre (latencia – odozva, kolísanie kvalita prenosu - jitter a stratovosť paketov) . Rýchlosť prístupu do 
internetu môže v prípade Účastníkov využívajúcich službu IPTV ( Televízia cez  internet)  závisieť od využívanej šírky 
pásma službou IPTV. Nedosahovanie stanovených kvalitatívnych parametrov Služby v dôsledku faktorov, ktoré nemajú 
pôvod v Sieti alebo v Službe, nie je nedostatkom poskytovanej Služby. Žiadna z uvedených hodnôt nie je garantovaná; tým 
nie sú dotknuté práva súvisiace s uplatnením prostriedkov nápravy.  
V prípade, ak služba obsahuje voľný objem dát, po vyčerpaní ktorých je rýchlosť dátových prenosov znížená ako aj v 
prípade zníženia rýchlosti pri uplatnení FUP, v dôsledku zníženia rýchlosti je možné ďalej využívať len dátovo nenáročné 
internetové stránky a aplikácie, sťahovať obsahy s malým objemom dát. Prehliadanie a sťahovanie multimediálnych 
súborov bude v závislosti od ich parametrov a nastavenia sťažené až znemožnené. Uplatnenie agregácie má za následok 
zníženie maximálnej okamžitej rýchlosti.  
Prostriedky nápravy dostupné spotrebiteľom pre prípad trvajúcej alebo opakujúcej odchýlky od vyššie uvedených 
parametrov Služby a podmienky ich uplatnenia sú upravené vo Všeobecných podmienkach. Spotrebiteľ môže uplatniť 
uvedené prostriedky nápravy aj pri veľkých trvajúcich alebo opakujúcich odchýlkach skutočného výkonu Služby 
internetového prístupu, pokiaľ ide o parametre vymedzené vyššie, od výkonu vymedzeného vyššie za predpokladu, že tieto 
odchýlky boli zistené mechanizmom certifikovaným príslušným orgánom štátnej správy.  
 
Počet zákazníkov pripojených  na rovnaký vysielací bod zdieľa určitú šírku prenosového pásma. Čím viac zákazníkov zdieľa 
šírku pásma v rovnakom časovom okamihu, tým je maximálna okamžitá rýchlosť nižšia.  
 
a) Pri maximálnej rýchlosti 6Mbits pri programe Služby Profi B 7Mbits  je možné stiahnuť HD video o veľkosti 10 GB za 3,7 
hodiny, video v SD kvalite o veľkosti 700 MB za 15,6 minút, textový súbor alebo prezentáciu o veľkosti 20 MB za 26 sekúnd, 
zvukový MP3 súbor o veľkosti 5 MB za 7 sekúnd.  
 
b) Pri bežne dostupnej rýchlosti 5,4 Mbit/s (90% z Maximálnej rýchlosti) pri programe Profi B 7Mbits   je možné stiahnuť 
HD video o veľkosti 10 GB za 4,1 hodiny, video v SD kvalite o veľkosti 700 MB za 17,3 minút, textový súbor alebo 
prezentáciu o veľkosti 20 MB za 30 sekúnd, zvukový MP3 súbor o veľkosti 5 MB za 8 sekúnd.  
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7.  Zodpovednosť, možnosť nápravy a reklamácie 
7.1 Zodpovednosť 
Dodávateľ za žiadnych okolností nezodpovedá za akúkoľvek nepriamu stratu alebo podmienenú stratu alebo škodu. Pre 
tieto účely výraz „nepriama strata“ alebo „podmienená strata, alebo škoda“ okrem iného zahŕňa aj ušlé tržby, zisk, 
predpokladané úspory, podnikateľských aktivít alebo dobrého mena, stratu alebo poškodenie alebo zničenie údajov. 
Dodávateľ nezodpovedá odberateľovi za škody spôsobené v dôsledku výpadku národnej alebo medzinárodnej siete 
Internet. Dodávateľ, na základe opodstatnenej reklamácie, poskytne zľavu za prerušenie prevádzky za nefunkčnosť 
pripojenia podľa vzorca:  cena zvolenej služby/(30x24) x počet hodín prerušenia prevádzky.  
Odberateľ zodpovedá v plnej výške za zapožičané mikrovlnné zariadenie spolu s príslušenstvom, dodaným dodávateľom 
k tomuto zariadeniu. V prípade zrušenia tejto zmluvy sa zaväzuje odberateľ umožniť dodávateľovi odinštalovat zapožičané 
mikrovlnné zariadenie spolu s príslušenstvom, dodaným k tomuto zariadeniu. napr. antény, Lan rozbočovače, sieťové karty 
atd.  
7.2  Odberateľ má právo reklamovať: 
a) správnosť faktúry, a to písomne a do 30 dní od zistenia závady. Účastník má právo na vrátenie pomernej časti ceny za čas 
neposkytovania Verejnej služby zavineného Poskytovateľom; toto právo musí uplatniť u Poskytovateľa najneskôr do troch 
mesiacov po obnovení poskytovania Verejnej služby. Reklamácia vo veci správnosti účtovania Verejnej služby nemá 
odkladný účinok na zaplatenie sumy za poskytnuté Verejné služby. 
b) poskytnutie služby podľa zmluvy a to okamžite po zistení nefunkčnosti služby alebo jej obmedzenie, a to: písomne alebo 
telefonicky podľa bodu č. 2 zmluvy. 
 c) dodržiavanie práv Účastníka stanovených v čl. 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120.  
7.3 Alternatívne riešenie sporov 
a) Ak Účastník, ktorý je spotrebiteľom, nesúhlasí s výsledkom reklamácie Verejnej služby alebo so spôsobom jej vybavenia, 
môže po reklamačnom konaní predložiť spor s Poskytovateľom orgánom alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 
391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov. 
b) Účastník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak 
poskytovateľ na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, a 
to v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. 
 
8.   Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov 

Ochrana osobných údajov je riešená v samostatnom dokumente „Podmienky spracovania osobných údajov“,  v 
ktorom sú uvedené všetky podrobné informácie, týkajúce sa spracovania osobných údajov,  účelu ich použitia,  práv a 
povinnostiach oboch zmluvných strán. Dodávateľ, pri spracovaní osobných údajov, sa riadi Zákonom o ochrane osobných 
údajov 18/2018 Z.z. (včetne budúcich zmien a noviel), Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 
27.4.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej 
len „GDPR“), zákonom o elektronických komunikáciách a ostatnými zákonmi, vyžadujúcimi spracovanie osobných údajov 
na účel plnenia konkrétneho zákona. (napr. Zákon o archívoch a registratúrach, Zákon o účtovníctve, Zákon o DPH a pod…) 

Odberateľ (fyzická osoba) podpisom dokumentu „Súhlas so spracovaním osobných údajov“ zo dňa 01.01.2020 
vyjadrila svoj dobrovoľný a slobodný súhlas so spracovaním osobných údajov. Zároveň svojím podpisom potvrdzuje, že 
bola informovaná o Podmienkach spracovania osobných údajov, s ich obsahom súhlasí.  

 
           X 

________________________________________ 
          podpis odberateľa 
9.   Trvanie zmluvy a výpovedná doba 
Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, ktorá začína plynúť dňom podpisu zmluvy. Doba platnosti zmluvy a jej 
ukončenie je podrobnejšie rozpísane vo Všeobecných zmluvných podmienkach. 
Ak účastník nie je viazaný dodatkom k zmluve o pripojení, vo všeobecnosti platí (pre obe zmluvné strany) výpovedná doba 
2 kalendárne mesiace, a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej 
zmluvnej strane. Túto je možné skrátiť na polovicu, ak účastník donesie zariadenia namontované podľa zmluvy 
a preberacieho protokolu, ktoré sú odberateľovi-účastníkovi zapožičané. 

10.   Záverečné ustanovenia 
Účastník svojím podpisom potvrdzuje, že všetky ustanovenia Zmluvných dokumentov sú mu jasné a zrozumiteľné, 

v celom rozsahu ich porozumel a na znak súhlasu ich slobodne a dobrovoľne podpísal. Zároveň potvrdzuje, že bol 
oboznámený so spôsobom užívania okruhu a služieb, s požadovanými nárokmi na technické parametre koncového 
zariadenia, úhrady ceny za službu, odstraňovania porúch a všetkými podmienkami poskytovania služieb dodávateľa. 

Neoddeliteľnou prílohou zmluvy sú i Všeobecné obchodné podmínky, budúce písomné dodatky a Odovzdávací a 
preberací protokol.  Táto zmluva je vyhotovená písomnou formou vo dvoch rovnocenných výtlačkoch, z ktorých každá 
zmluvná strana obdrží po jednom výtlačku.  

 
V Liptovskom Mikuláši, dňa, 01.01.2020  

Za dodávateľa       Za odberateľa 

 


