
Tel. servis: 055/623 44 00 v čase 8:00 - 22:00 (každý deň), Administrátor: antik@antik.sk

ZMLUVA č. 05/0256/0006 [14079]
o poskytovaní služieb v sieti Internet

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení medzi 

poskytovateľom pripojenia

ANTIK computers & communications s.r.o.
so sídlom Čárskeho 10, 040 01 Košice
IČO: 36 191 400  IČ DPH: SK2020045973
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 10988-V
zastúpený Ing. Igor Kolla, konateľ spoločnosti 
číslo účtu: 313894463 / 7500
ČSOB a.s., pobočka Košice, Nám. Osloboditeľov 5, 040 01 Košice 

(ďalej len poskytovateľom)

a zákazníkom

Materská škola 
so sídlom Galaktická 9, 040 01 Košice
Zapísaný v obchodnom registri: 
Zastúpený: Mgr. Magdošková Anna
IČO: 35543167
DIČ: 2021637387
IČ DPH: 
Telefón: mob.: , tel.:     Fax: 
E-mail: 
Fakturačný email: ms.galakticka@netkosice.sk;magdoskova.anna@atk.sk
Bankové spojenie: , 

(ďalej len zákazník)

Touto zmluvou sa zaväzuje poskytovateľ pripojenia vytvoriť pre zákazníka prípojné miesto siete INTERNET prostredníctvom siete ANTIK computers & communications s.r.o. /ďalej len LAN 
Antik/ a počas trvania tejto zmluvy zabezpečiť zákazníkovi možnosť pripojenia na sieť INTERNET 24 hodín denne a zákazník sa zaväzuje platiť za to poskytovateľovi pripojenia odplaty podľa 
tejto zmluvy. 

Údaje o prípojnom mieste a nastavení prístupových parametrov

Miesto poskytovania služby (adresa 
pripojenia):
Galaktická 9, 040 12 Košice, posch.: 

0

Počet počítačov pripojených do siete:

1

Server pre prichádzajúcu poštu [Incoming mail server (POP3)]:

pop3.antik.sk
Server odchádzajúcej pošty [Outgoing mail server (SMTP)]:

smtp.antik.sk
WEB mail:

mail.antik.sk
Názov emailového konta (User Name):
ms.galakticka@netkosice.sk
Heslo pre pripojenie (Password): *****

IP adresa počítača v sieti [IP address]:

Získať adresu IP zo servera DHCP 
automaticky. 

DNS [DNS server]:

Získať adresu DNS servera 
automaticky. 

Základné údaje o poskytovanej službe:

Názov služby: ANTIK LAN192
Dátum pripojenia: 25.02.2005
Lehota prvého pripojenia k sieti: 10 dní od 
nadobudnutia účinnosti zmluvy 

Začiatok platenia pravidelných poplatkov: 25.02.2005

Popis služby: Pripojenie do garantovanej 192kbit/s siete zdieľanej ostatnými účastníkmi.. Koncové zariadenie pre službu: zariadenia LAN ANTIK podľa čl. II. VZP 

Platobné podmienky: 

Inštalačný poplatok:

3 150,00 Sk ( 104,56 € ) 

Ďalšie poplatky pri inštalácii:

0,00 Sk ( 0,00 € ) 

Inštalačný poplatok a ďalšie poplatky prevzal:

Ciglan

Výška pravidelných mesačných poplatkov 
podľa aktuálneho cenníka v čase 
pripojenia:

540,00 Sk ( 17,92 € ) 

Splatnosť pravidelných užívateľských poplatkov:

podľa daňového dokladu
Zúčtovacie obdobie: kalendárny mesiac 

Spôsob platby:
prevodný príkaz alebo vklad na účet v ČSOB,

Doba trvania zmluvy: neurčitá Prílohy k zmluve: 1. Platobný kalendár, 2. Preberací protokol

Ďalšie ustanovenia:

1. Zákazník svojim podpisom potvrdzuje, že vyššie označené kompletné vybavenie a doplnkové zariadenia služby, ktoré sú vo vlastníctve poskytovateľa, preberá dňom podpisu preberacieho protokolu.
2. Vlastníkom zapožičaných koncových zariadení zostáva poskytovateľ. Účastník sa zaväzuje používať koncové zariadenia v súlade s návodom na ich obsluhu a vykonať všetky opatrenia na ich ochranu v rozsahu, v 

akom je to možné od účastníka spravodlivo požadovať. Účastník nie je oprávnený do týchto zariadení akýmkoľvek spôsobom zasahovať, nie je oprávnený ich odovzdať tretej osobe, založiť alebo inak zaťažiť. 
Poskytovateľ je oprávnený s týmito zariadeniami nakladať podľa svojho uváženia, najmä ich meniť, dopĺňať, premiestňovať, upravovať alebo kontrolovať, k čomu je mu povinný účastník poskytnúť potrebnú 
súčinnosť. Vznik povinnosti vrátiť poskytovateľovi zapožičané zariadenia je upravený vo VZP. 

3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmeny v cenníku (sadzby poplatkov) z dôvodu preukázateľného zvýšenia nákladov spojených s poskytovaním služieb v sieti Internet, ktoré je povinný zákazníkovi oznámiť 
spôsobom uvedeným vo Všeobecných zmluvných podmienkach.

4. V prípade, ak bude zákazníkovi zasielaná faktúra, zákazník sa zaväzuje uhradiť poplatok za poskytované službu vo výške a v lehote splatnosti uvedenej vo faktúre. Zákazník súhlasí s elektronickým zasielaním faktúr 
na e-mailovú adresu uvedenú v tejto zmluve, pričom faktúra sa považuje za doručenú dňom jej odoslania e-mailom zo strany poskytovateľa. V prípade, ak zákazníkovi nebude doručená elektronická faktúra ani do 3 
dní po skončení zúčtovacieho obdobia, zákazník je povinný túto skutočnosť bezodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť poskytovateľovi, v opačnom prípade sa faktúra považuje za doručenú dňom jej odoslania 
na e-mailovú adresu zákazníka. 

5. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť poskytovanú službu / rozsah, kvalita, a pod./ iba z technických dôvodov, na základe ktorých bez svojho zavinenia nemôže zákazníkovi poskytovať pôvodnú službu. O týchto 
zmenách je povinný bez zbytočného odkladu informovať zákazníka. 

6. Podľa dohody zmluvných strán podľa § 262 ods. 1 ObchZ sa tento vzťah riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.
7. Zákazník vyhlasuje, že neexistujú prekážky zo strany tretích osôb, ktoré by bránili realizácii a prevádzkovaniu pripojenia podľa tejto zmluvy.
8. Zakazník vyhlasuje, že bol oboznámený so spôsobom pripojenia a prevádzky siete ako aj s obsahom reklamačného poriadku a s cenníkom služieb poskytovaných spoločnosťou ANTIK computers & communications 

s.r.o. , ktoré sú voľne dostupné na intenetovej stránke http://www.antik.sk.
9. Pre prípad, že po uzavretí tejto zmluvy vyjdú najavo okolnosti, ktoré znemožňujú pripojenie, alebo vyžadujú demontáž zariadení pre pripojenie nevyhnutných a ktoré nezávisia od vôle poskytovateľa, môže 

poskytovateľ od zmluvy odstúpiť, pričom zákazník nemá nárok na vrátenie úhrad doposiaľ zaplatených poskytovateľovi.
10. Poskytovateľ nestanovuje pre využívanie služby splnenie minimálnych podmienok používania alebo trvania služby. Zákazník nie je povinný službu využívať vo vopred stanovenom rozsahu, nevyužívanie služby zo 

strany zákazníka však nemá vplyv na trvanie zmluvy a zmluvných povinností. Zákazník je povinný plniť všetky svoje zmluvné povinnosti bez ohľadu na to, či službu využíva alebo nevyužíva. 
11. Zmluva je uzatvorená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom.
12. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
13. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 
14. Zákazník podpisom pod touto zmluvou potvrdzuje súhlas so všeobecnými zmluvnými podmienkami uvedenými na rube tejto zmluvy. Taktiež súhlasí, aby mu zo strany poskytovateľa boli zasielané oznamy s 

informačným obsahom. Zároveň dáva poskytovateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov zákazníka do informačného systému poskytovateľa za účelom vytvorenia internej databázy zákazníkov a ich interného 
vyhodnotenia 

V Košiciach, dňa 25.02.2005

...................................................................................
poskytovateľ 

V Košiciach, dňa 25.02.2005

.........................................................................................................
pečiatka a podpis zákazníka alebo splnomocneného zástupcu zákazníka 

Súhlas so spracovaním osobných údajov:

Zákazník v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov udeľuje / neudeľuje týmto poskytovateľovi súhlas na používanie a spracovanie svojich 
osobných údajov, ktoré poskytovateľovi poskytol tým, že mu ich sprístupnil uvedením v tejto zmluve, a to v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa a 
telefónne číslo zákazníka pre marketingové účely, t.j. ponúkanie produktov a služieb poskytovateľa alebo jeho obchodných partnerov, vrátane zasielania informácii o zvýhodnených 
ponukách, produktoch a iných aktivitách, ako i zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to na dobu neurčitú, pričom zákazník berie na vedomie, že 
tento súhlas je oprávnený kedykoľvek odvolať v písomnej forme. 

V Košiciach, dňa 25.02.2005 Zákazník:        .............................................................
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Príloha č. 1

a zákazníkom

Mesačný rozpis

Konverzný kurz 1 € = 30,1260 SKK 

PLATOBNÝ KALENDÁR
Daňový doklad (variabilný symbol č. 0093637801)

k zmluve č. ANT/INTERNET/05/0256/0006 [14079] o poskytovaní služieb v sieti Internet
zo dňa 25.02.2005 uzavretej medzi 

poskytovateľom
ANTIK computers & communications 
s.r.o.
so sídlom Čárskeho 10, 040 01 Košice
IČO: 36 191 400
IČ DPH: SK2020045973
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice 
I, odd. Sro, vl. č. 10988-V
zastúpený Ing. Igor Kolla, konateľ spoločnosti 
číslo účtu: 313894463 / 7500
ČSOB a.s., pobočka Košice, Nám. Osloboditeľov 5, 040 
01 Košice 

Materská škola 

Galaktická 9
040 01 Košice

Materská škola 
so sídlom Galaktická 9, 040 01 Košice
Zapísaný v obchodnom registri: 
Zastúpený: Mgr. Magdošková Anna
IČO: 35543167
DIČ: 2021637387
IČ DPH: 
Telefón: mob.: , tel.:     Fax: 
Bankové spojenie: , . 

Spôsob platby: prevodný príkaz alebo vklad 
na účet v ČSOB

Informácie pre platbu bankou
Číslo účtu prijímateľa: 313894463 / 7500

Názov banky: ČSOB a.s.
pobočka Košice, Nám. Osloboditeľov 5

Variabilný symbol: 0093637801

Konštantný symbol: 0308 - platba za služby

Špecifický symbol: neuvádza sa

Obdobie/Dátum dodania Počet dní Daňový základ Sadzba DPH DPH K úhrade Splatnosť

01.01.2014 - 31.01.2014 31 14,93 € 20 % 2,99 € 17,92 € 540,00 Sk 14.02.2014

01.02.2014 - 28.02.2014 28 14,93 € 20 % 2,99 € 17,92 € 540,00 Sk 14.03.2014

01.03.2014 - 31.03.2014 31 14,93 € 20 % 2,99 € 17,92 € 540,00 Sk 14.04.2014

01.04.2014 - 30.04.2014 30 14,93 € 20 % 2,99 € 17,92 € 540,00 Sk 14.05.2014

01.05.2014 - 31.05.2014 31 14,93 € 20 % 2,99 € 17,92 € 540,00 Sk 14.06.2014

01.06.2014 - 30.06.2014 30 14,93 € 20 % 2,99 € 17,92 € 540,00 Sk 14.07.2014

01.07.2014 - 31.07.2014 31 14,93 € 20 % 2,99 € 17,92 € 540,00 Sk 14.08.2014

01.08.2014 - 31.08.2014 31 14,93 € 20 % 2,99 € 17,92 € 540,00 Sk 14.09.2014

01.09.2014 - 30.09.2014 30 14,93 € 20 % 2,99 € 17,92 € 540,00 Sk 14.10.2014

01.10.2014 - 31.10.2014 31 14,93 € 20 % 2,99 € 17,92 € 540,00 Sk 14.11.2014

01.11.2014 - 30.11.2014 30 14,93 € 20 % 2,99 € 17,92 € 540,00 Sk 14.12.2014

01.12.2014 - 31.12.2014 31 14,93 € 20 % 2,99 € 17,92 € 540,00 Sk 14.01.2015

Vystavil: Stašíková Alena V Košiciach, dňa 24.2.2014
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Príloha č. 2

poskytovateľom

ANTIK computers & communications s.r.o.
so sídlom Čárskeho 10, 040 01 Košice
IČO: 36 191 400
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 10988-V
zastúpený Ing. Igor Kolla, konateľ spoločnosti 

a zákazníkom

Materská škola 
Galaktická 9, 040 12 Košice
Zapísaný v obchodnom registri: 
Zastúpený: Mgr. Magdošková Anna
IČO: 35543167

Vyhlásenie zákazníka
Zákazník podpisom tohto preberacieho protokolu potvrdzuje, že bolo poskytovateľom pripojenia vykonané riadne a funkčné pripojenie 
zariadenia zákazníka. Pripojenie a inštalácia boli zákazníkom odskúšané a zákazník potvrdzuje, že sú bez chýb a spĺňajú jeho požiadavky. 

Špecifikácia

Tento protokol sa dňom jeho podpísania zákazníkom stáva neoddeliteľnou súčasťou vyššie označenej zmluvy. 

V Košiciach, dňa 25.02.2005 

PREBERACÍ PROTOKOL
k zmluve č. ANT/INTERNET/05/0256/0006 [14079] o poskytovaní služieb v sieti Internet

zo dňa 25.02.2005 uzavretej medzi 

.............................................................................................
pečiatka a podpis zákazníka alebo splnomocneného zástupcu zákazníka 
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