Evidenčné Číslo zmluvy: 22110023
Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 51 OZ (ďalej len ako “Zmluva”) medzi:

Media-Servis s.r.o. Sídlo: Obrancov mieru 3173/13, Detva, IČO: 47469064, DIČ: 2023900912, Banka:
Zapísaný v OR: OS B.B, Sro, vložka: 25306/S, Telefón: 045/2901515, E-mail: netspace@netspace.sk,
Spoločnosť zastupuje: Anna Cvancigerová, recepcia, (ďalej len “Poskytovateľ”)

SK4202000000003810541953,

a

ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja,n.o Bydlisko, ulica: Námestie SNP 14585/1, Mesto, PSČ:
Bystrica 974 01, Poschodie: 1, ID zákazníka: 51744422,
IČO: 51744422, DIČ: 2120807117 Mobilný telefón: 0910 847 023, 0484325516 Caudt , E-mail: martin.caudt@bbsk.sk,
Zastúpený: JUDr. Gabriela Bieliková , (ďalej len “Účastník”)

Banská

sa dohodli na uzavretí zmluvy za nasledovných podmienok:
poskytovateľ prehlasuje, že jeho podnikateľská činnosť je zaregistrovaná podľa práva štátu, v ktorom má sídlo, je riadne zapísaný v obchodnom registri.
Ďalej poskytovateľ a účastník prehlasujú, že im nie je známa žiadna skutočnosť, ktorá by mala alebo mohla mať podstatný a nepriaznivý vplyv na
plnenie ich záväzkov zo zmluvy alebo by plnenie týchto záväzkov ohrozila alebo mohla ohroziť.
Zmluvné strany sa dohodli, že na práva a povinností vyplývajúce z tejto Zmluvy sa vzťahuje slovenské právo a vzťahuje sa na tieto Občiansky (Obchodný) zákonník.
ČL. 1

1.1

Predmetom zmluvy je poskytnutie poskytovateľom účastníkovi telekomunikačných zariadení, ktoré slúžia na prenos dát, vrátane príslušenstva.

Preberací protokol, tvoriaci neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy obsahuje presnú špecifikáciu predmetu zmluvy

1.2

Poskytovateľ je povinný poskytnúť predmet zmluvy v stave spôsobilom na dohodnuté alebo na obvyklé užívanie. Predmet zmluvy sa poskytuje na

výlučné užívanie účastníkom na účely primerané jej povahe a určeniu – t.j.:

Optická prípojka typu GPON v byte alebo v rodinnom dome ,

Súčasne účastník berie na vedomie, že zariadenie, ktoré je predmetom zmluvy, slúži na prenos dát aj pre iných zmluvných partnerov poskytovateľa a z
tohto vyplývajú ja dohodnuté povinnosti účastníka špecifikované v tejto zmluve.

1.3

Poskytovateľ poskytne účastníkovi potrebnú informáciu súvisiacu s užívaním a prevádzkou predmetu zmluvy.

1.4

Predmet zmluvy zostáva počas doby trvania tejto zmluvy majetkom poskytovateľa. Účastník nesmie štítky, čísla alebo iné nápisy, ktoré dá na predmet

zmluvy poskytovateľ, poškodiť, odstrániť, zmeniť alebo inak spôsobiť ich nečitateľnosť.
ČL. 2

2.1

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Doba nájmu začína dňom odovzdania predmetu zmluvy v súlade s ustanovením bodu 2.3 tejto zmluvy.

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že
Detva . Účastník nie je oprávnený
2.3

predmet zmluvy bude umiestnený v priestoroch uvedených účastníkom a nachádzajúcich sa na adrese:

Tajovského 5,

zmeniť miesto umiestnenia predmetu nájmu bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa.

Poskytovateľ odovzdá predmet zmluvy účastníkovi v bezchybnom a prevádzkyschopnom stave podľa bodu 1.2 na mieste inštalácie v priestoroch

uvedených účastníkom. Súčasne s predmetom zmluvy poskytovateľ zabezpečí montáž a zapojenie zariadenia a zabezpečí uvedenie zariadenia do prevádzky.

0,00 e

2.4

Náklady na inštaláciu zariadenia, uvedeného v bode 1.1 znáša Účastník a to vo výške

2.5

Účastník sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi požadovanú súčinnosť pri montáži a demontáži predmetu zmluvy pri prevzatí predmetu zmluvy

účastníkom a odovzdaní predmetu zmluvy poskytovateľovi po skončení tejto zmluvy. V prípade nesplnenia tejto povinnosti zo strany účastníka je
poskytovateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy a tiež je oprávnený vyúčtovať nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške

490,00 e

, ktorú účastník sa

zaväzuje zaplatiť. Nárok na náhradu škody tým nie nie je dotknutý.

2.6

Účastník sa zaväzuje užívať predmet zmluvy so starostlivosťou riadneho hospodára, a len na dohodnutý účel (bod 1.2 tejto Zmluvy). Za opotrebenie

predmetu zmluvy spôsobené riadnym užívaním účastník nezodpovedá. Nebezpečenstvo škody počas doby trvania zmluvy až do odovzdania predmetu
zmluvy poskytovateľovi znáša účastník.

2.7

Účastník nie je oprávnený dať predmet zmluvy do užívania tretím osobám, nesmie umožniť užívanie, resp. spoluužívanie predmetu zmluvy tretími

osobami bez predchádzajúceho písomného povolenia poskytovateľa. Účastník sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude počas nájmu stále zapojený v súlade s
pokynmi poskytovateľa, nebude účastníkom odpojený a to ani dočasne, s výnimkou technickej poruchy predmetu zmluvy, ktorú poruchu sa zaväzuje
oznámiť poskytovateľovi v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. V prípade nesplnenia tejto povinnosti zo strany účastníka je poskytovateľ oprávnený
odstúpiť od tejto zmluvy a tiež je oprávnený vyúčtovať účastníkovi zmluvnú pokutu vo výške 10

e,

ktorú účastník sa zaväzuje zaplatiť. Nárok na náhradu

škody tým nie nie je dotknutý

2.8

Účastník je povinný oznámiť bezodkladne (na základe dohody zmluvných strán – do 24 hodín) poskytovateľovi poškodenie, stratu alebo zničenie

predmetu zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že ak účastník nesplní povinnosť podľa vety prvej, nemá nárok na odpustenie alebo zľavu z dohodnutej
odplaty za dobu, na ktorú bola uzavretá táto zmluva. V prípade nesplnenia tejto povinnosti zo strany účastníka je poskytovateľ oprávnený odstúpiť od
tejto zmluvy a tiež je oprávnený vyúčtovať účastníkovi zmluvnú pokutu vo výške

490,00 e

, ktorú účastník sa zaväzuje zaplatiť. Nárok na náhradu škody

tým nie nie je dotknutý

2.9

Účastník zodpovedá poskytovateľovi za škodu spôsobenú na predmete nájmu podľa platných právnych predpisov.

2.10

Účastník sa zaväzuje chrániť predmet zmluvy pred poškodením a zabezpečiť jeho riadne použitie v súlade s pokynmi poskytovateľa.

2.11

Účastník nie je oprávnený vykonať na predmete zmluvy zmeny, predovšetkým nástavby alebo zabudovania ako aj spojenie s inými predmetmi

(zariadeniami). V prípade nesplnenia tejto povinnosti zo strany účastníka je poskytovateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy a tiež je oprávnený
vyúčtovať účastníkovi zmluvnú pokutu vo výške

490,00 e

, ktorú účastník sa zaväzuje zaplatiť. Nárok na náhradu škody tým nie nie je dotknutý.

2.12

Účastník sa zaväzuje dodržiavať pokyny poskytovateľa na údržbu a obsluhu predmetu zmluvy.

2.13

Účastník je povinný na požiadanie poskytovateľa zabezpečiť povereným osobám poskytovateľa kedykoľvek počas bežnej pracovnej doby prístup na

miesto inštalácie predmetu zmluvy za účelom kontroly užívania a prevádzkyschopnosti predmetu zmluvy.

2.14

Po uplynutí dohodnutej doby platnosti tejto zmluvy je účastník povinný vrátiť poskytovateľovi predmet zmluvy (1.1) kompletne v stave, v akom bol

účastníkovi odovzdaný, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Ak účastník nesplní svoju povinnosť vrátiť predmet zmluvy do 1 týždňa po ukončení
dohodnutej doby platnosti zmluvy, je poskytovateľ je poskytovateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy a tiež je oprávnený vyúčtovať účastníkovi cenu
zariadenia, ktorá činí

2.15

490,00 e

a účastník sa zaväzuje túto zaplatiť.

Poskytovateľ musí vonkajšie viditeľné vady predmetu zmluvy oznámiť účastníkovi bezodkladne po vrátení predmetu zmluvy účastníkom, resp. po

prevzatí predmetu zmluvy od účastníka.

2.16

Ak bude mať účastník záujem o odkúpenie predmetu zmluvy po ukončení dohodnutej doby platnosti zmluvy, poskytovateľ sa zaväzuje ho odpredať

za dohodnutú cenu

490,00 e

ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
ČL. 3

3.1

Zmluvné strany sa dohodli na odplate za predmet zmluvy vo výške

0,00 e mesačne

(počas doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy). Dohodnutá

odplata je už konečná. Poskytovateľ NIE je platca DPH. Dohodnutá odplata sa bude hradiť na základe fakturácie poskytovateľa v lehote splatnosti
uvedenej vo faktúre.

3.2

Prevádzkové náklady spojené s predmetom zmluvy a to hlavne napojenie na elelektrickú energiu, znáša v celom rozsahu účastník.

3.3

Ak sa v dôsledku okolností, ktoré nezapríčiní poskytovateľ, stane užívanie predmetu zmluvy bezúčelným alebo nemožným, nárok poskytovateľa na

plnenia účastníka dohodnuté v bodoch 3.1 až 3.2 nezanikajú a účastník sa zaväzuje tieto poskytovateľovi uhradiť v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, ak
sa zmluvné strany nedohodnú inak.
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