Zmluva
o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby
pripojenie do siete internet
I.

Zmluvné strany

1.1 Podnik:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:
IČ DPH:
bankové spojenie:
zapísaný
v obchodnom registri:
telefón:
e-mail:

TT-IT, s.r.o.
Trhová 2, 917 01 Trnava
44102771
SK2022591582
Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 21809/T
+421 33 32 36 980
podpora@tt-it.trnava.sk

štatutárny orgán
meno:
funkcia
(ďalej len „Podnik“)

Ing. Jaroslav Otčenáš
konateľ

1.2 Účastník:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
zapísaný:
telefón:
e-mail:

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Hlavná 17, 917 01 Trnava
00 598 135
2021190963
SK2021190963

+421 33 32 36 430
zimnystadion@skasz.trnava.sk

štatutárny orgán
meno:
funkcia:
(ďalej len „Účastník“)

Ing. Martin Turčan
riaditeľ

1.3 Podnik a Účastník uzatvárajú medzi sebou v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických
komunikáciách v platnom znení (ďalej len "Zákon") túto zmluvu o pripojení a poskytovaní verejnej
elektronickej komunikačnej služby pripojenie do siete internet (ďalej len „Zmluva“).

II.

Predmet zmluvy

2.1 Na základe tejto Zmluvy:
2.1.1 Podnik sa zaväzuje poskytovať Účastníkovi počas trvania Zmluvy verejnú elektronickú
komunikačnú službu pripojenie do siete internet, a to za nasledujúcich podmienok:
kapacita pripojenia:
rozhranie:

20 Mbps upload/2 Mbps download agregovaná
Ethernet

(ďalej len ako „Služba“)
2.1.2 Účastník sa zaväzuje platiť Podniku odplatu za poskytovanie dohodnutej Služby, a to vo výške,
spôsobom a za podmienok stanovených touto Zmluvou a Podmienkami.
2.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si v celom rozsahu vedomé tej skutočnosti, že podmienky pre
poskytovanie Služby, vrátane všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán sú okrem tejto
Zmluvy stanovené v nasledovných dokumentoch (ďalej len “Zmluvné dokumenty“):
2.2.1 Všeobecné podmienky poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby pripojenie do
siete internet (ďalej len „Podmienky“) – dostupné na webovom sídle Podniku;
2.2.2 Preberací protokol.

1/2

2/2

III.

Miesto poskytovania Služby

3.1 Miestom poskytovania Služby podľa tejto Zmluvy je:
miesto inštalácie
(adresa):
prístupový uzol Podniku:

Mestský zimný štadión, Trnava
Starohájska ul., Trnava

3.2 Účastník je povinný na svoje náklady pripraviť Miesto inštalácie, a to najmä:
3.2.1.získať od všetkých dotknutých subjektov všetky nevyhnutné povolenia na používanie Služby;
3.2.2.zabezpečiť Miesto inštalácie v súlade s príslušnými technickými normami (STN);
3.2.3.riadne uschovať Koncové zariadenie Podniku a/alebo Technické zariadenie Podniku do doby jeho
inštalácie.
IV.

Doba poskytovania Služby

4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od: 1.11.2019 do 31. 12. 2019.
V.

Odplata za poskytovanie Služby

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za poskytovanie Služby je Účastník povinný na príslušné obdobie platiť
Podniku odplatu za poskytovanie Služby v nasledovnej výške, štruktúre a rozsahu:
5.1.1 jednorazový aktivačný poplatok
paušálny mesačný poplatok
5.1.2
za pripojenie do siete internet

0 Euro bez DPH
15,- Euro bez DPH

5.2 Účastník sa zaväzuje platiť odplatu za poskytovanie Služby na základe faktúry vystavenej Podnikom v
prvý deň mesiaca, za ktorý sa má odplata platiť.
5.3 Faktúry za poskytované Služby budú Účastníkovi zasielané na adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy.
5.4 Spôsob zaplatenia Odplaty za poskytovanie Služby poskytovanej podľa tejto Zmluvy a jej splatnosť sú
bližšie definované v Podmienkach.
VI.

Oznamovanie vzniknutých porúch

6.1 Vznik akýchkoľvek Porúch môže Účastník nahlásiť:
6.1.1. na tel. čísle 033/32 36 999;
6.1.2. prípadne na e-mailovej adrese: podpora@tt-it.trnava.sk
6.2 Podnik je oprávnený kedykoľvek zmeniť údaje uvedené v bode 6.1 Zmluvy, pričom zmenu údajov je
povinný oznámiť Účastníkovi aspoň pätnásť dní vopred.
6.3 Podnik garantuje dostupnosť technickej podpory iba počas pracovných dní, v dobe od 8:00 do 16:00.
VII.

Záverečné ustanovenia

7.1 Právne vzťahy zmluvných strán založené Zmluvou a v Zmluve bližšie neupravené sa riadia Zmluvnými
dokumentmi, Zákonom a ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
7.2 Akékoľvek zmeny a doplnky Zmluvy je možné vykonať výlučne písomnými Dodatkami Zmluvy
podpísanými obidvoma zmluvnými stranami.
7.3 Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis Zmluvy obdrží po uzavretí Zmluvy
Účastník a jeden rovnopis Zmluvy obdrží Podnik.
7.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Účastníka www.sprava.trnava.sk.
7.5 Zmluva bola zverejnená dňa 23. 10. 2019

V Trnave dňa: 23.10.2019
Podnik

Účastník

_________________________________
TT-IT, s.r.o.
Ing. Jaroslav Otčenáš, konateľ

_________________________________
SKaŠZ mesta Trnava
Ing. Martin Turčan, riaditeľ

