
Zmluva o poskytovani služieb 

ROZaNA 

uzatvorená v zmysle ustanoveni Obchodndho zákonnlka v platnom zneni medzi: 

Spoločnostou: Obec Velký Čepčin 
Velký Čepčin 12 
038 45 Velký Čepčfn 

Zastúpenou: 
IČO: 
DIČ: 
Zapisaný: 
Bankove spojenie: 
Kontakt: 
E-mail: 

d'alej iba „Uživater  

Bocrová Jana 
00648817 
2020607380 

+421902113925 
starosta@velkycepcin.sk  

a 

Spoločnostou: 
Sidlo: 
Zashipenou: 
IČO: 
le DPH: 
Zapisaný: 
Bankove spojenie: 
Kontakt: 
E-mail:  

MK hlas, s.r.o. 
Bernoldkova 5, 083 01 Sabinov 
Ing. Konštantfn Makara - konater 
45352305 
SK2022945408 

Obchodný register Okresného Súdu v Prešove, oddiel: Sro, Vložka č.: 22446/P 
2692901959/0200 

+421 902 848 848 
mkhlas@mkhlas.sk  

d'alej iba „Poskytovater 

za týchto podmienok: 

I. Predmet zmluvy 

1. Predmetom poskytovaných služieb poskytovatera je poskytovanie komunikačnej služby 
ROZaNA poskytovaterom užívaterovi na základe Zmluvy alebo Objednávky o poskytovanf 
služieb komunikačnej služby ROZaNA uzatvorenej medzi poskytovaterom a uživaterom (d'alej 
len Zmluva) a pripadne objednávky, ktorá samostatne upravuje podmienky poskytovania 
dopinkových služieb (d'alej len Objednávka). Tieto dokumenty upravujd konkrétne práva a 
povinnosti a sú realizačnými zmluvami. 



II. Podmienky poskytovania služieb 

Popis poskytovanej služby: 
1. Poskytovater zaistuje prevádzku komunikácie prostredníctvom siete internet Pre využívanie 

tejto služby je nevyhnutné, aby Užívater disponoval pripojením k intemetu. 

2. Poskytovater je oprávnený na nevyhnutný čas obmedzit poskytovanie služieb komunikačnej 
služby ROZaNA zo závažných technických alebo prevddzkových dôvodov a z dôvodov vyššej 
moci. Poskytovaterje podia svojej volby oprávnený poskytovanie služby, prípadne technicky 
súvisiace služby, obmedzit alebo prerušit v týchto prípadoch: 

1. ak vznikne podozrenie, že Užívater uzatvoril Zmluvu na zdklade nepravdivých údajov, 
2. Užívater sa prostredníctvom služby dopustil protiprávneho konania, 

3. Užívater ohrozuje prevddzku siete, použil službu k rozosielaniu nevyžiadaných 
obchodných oznámení v rozpore s Obchodnými podmienkami, 

4. Užívater bez súhlasu Poskytovatera zasahoval do technických zariadení, ktoré sú vo 
vlastníctve alebo v nájme Poskytovatera, 

5. Užívater riadne a včas neuhradil cenu za poskytnutú službu na základe vyúčtovania, 
a to ani v naradnej lehote stanovenej Poskytovatelbm, ktord nesmie by kratšia ako 
1 týždeh. 

Poskytovaterje oprávnený odstúpit od Zmluvy ak lačastnik 

1. opakovane neoprávnene zasahuje do zariadenia ROZaNA alebo takýto zásah umožní 
tretej osobe, hoci aj z nedbanlivosti, 

2. nezaplatil cenu za poskytnutil službu ani do 30 dní po dni splatnosti, 

3. opakovane porušuje podmienky zmluvy o poskytovaní služieb. 

3. Poskytovater sa zavdzuje udržiavat svoje technické riešenie v takom technickom a 
prevádzkovom stave, aby bola dosahovaná obvyklá kvalita služieb s využitím siete GSM, 
prípadne iných štandardov pre telekomunikačné siete, kvalita stanovená normami GSM a 
garantovaná mobilnými operátormi. 
Poskytovaterje oprávnený zmenit podstatné technické parametre služby, pokiarje taká 
zmena dôsledkom podstatných zmien technických parametrov služby zo strany mobilných 
operátorov alebo iného nenahraditerného dodávatera služieb. Poskytovater nie je oprávnený 
menit data vzniknuté prevádzkou služieb pre užívatera inak ako technickým spracovaním v 
súlade s požiadavkami Užívatera a dohodnutým obsahom služby. 



III. Odmena za poskytovanie služieb a platobné podmienky 

Odmena za poskytovanie služby Eur s DPH 

1.  

2.  

3.  

4.  

Hlásenia - aktivačná licencia 

Správy - aktivačná licencia 

DokumentN - aktivačná licencia  

120,- C 
(-50.00% zrava) 

360,- C 

288,- C 

a An kety - aktivačná licencia 144,- C 

5. GSM brána na odosielanie SMS spray - aktivačná licencia 

6. Vzdialená správa rozhlasu - aktivačná licencia 

7. Mobilná vzdialená správa rozhlasu - aktivačná licencia 

8. Prevodnik text/audio - aktivačná licencia  

190,- C 

48,- C 
(-50.00% zrava) 

48,- C 

390,- C 

9. Ročný technicko udržbový poplatok e-ROZaNA  Hlásenia 40,- C/rok 

10. Ročný technicko udržbový poplatok e-ROZaNA Správy 35,- C/rok 

11. Ročný technicko adržbový poplatok e-ROZaNA  Dokumen t 35,- C/rok 

12. Ročný technicko Adržbový poplatok e-ROZaNA  Ankety 5,- C/rok 

13. Ročný technicko Adržbový poplatok e-ROZaNA GSM brána 20,- C/rok 

14. Ročný technicko Adržbový poplatok e-ROZaNA Vzdialena správa rozhlasu 24,- C/rok 

15. Ročný technicko údržbový poplatok e-ROZaNA Mobilná vzdialend správa 12,- C/rok 

16. Ročný technicko udržbový poplatok e-ROZaNA Prevodnik text/audio 40,- C/rok 

Zdariovacím obdobím je rok. 

17. Inštalácia a zaškolenie obsluhy 96,- C/hod. 

18. Inštalácia GSM brány 70,- C/ks 

19. SMS správy zasielane cez GSM bránu 0.06,- C/ks 

Technická podpora na žiadost Uživatera - čistý čas podpory technického 20. 1- C/min. pracovnika ,  

Požadovane služby sú označene znakom Nio 
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPI-1. 



1. Užívater sa zaväzuje uhradit Poskytovaterovi riadne a včas odmenu stanovenň  v Zmluve alebo v 
Objednávke. 

2. Ak je Zmluvou alebo Objednávkou objednaná služba na viac začtovacich obdobf Poskytovater vystavi 
a zašle Uživaterovi daňový doldad kvartálne 4x ročne (ročná odmena rozdelená na kvartálne 
splátky), vidy v prvom mesiaci daného kvartálu, v pripade že zmluva nadobudne platnost počas 
niektorého kvartálu, vystavf Poskytovater daňový doldad s vyčfslenou alikvotnou častou za obdobie 
od vzniku ňčtovného obdobia do konca daného kvartálu v ktorom je zmluva podpfsaná. Splatnost 
faktúry je 14 dill od dátumu vystavenia. 

3. V pripade prenájmu zariadenia ROZaNA sa platobné podmienky riadia „Zmluvou o prenájme 
zariadenia". 

4. Ak je Zmluvou alebo Objednávkou objednaná služba jednorazová, je Poskytovater oprávnený vystavit 
daňový doldad za také pinenie ihned' po dodani služby. 

5. V pripade technickej podpory Poskytovater vystavi a zašle Uživaterovi daňový doklad ihnedpo 
vykonani služby. Splatnost faktúry je 14 dni od dátumu vystavenia. 

6. Ak Uživater neuhradi faktúru ani do 30 dni po lehote splatnosti, je Poskytovater oprávnený obmedzit 
poskytovanie služieb. 

7. Splatnost faktňr je dohodnutá v lehote 14 dni od vystavenia faktúry Poskytovaterom. 

8. Akceptácia týchto podmienok sa súčasne považuje za sňhlas s vyňčtovanfm odmeny za objednané 
služby v elektronickej forme (d'alej len Elektronická faktúra). Uživater berie na vedomie, že 
Elektronická faktňra je pinohodnotnou nábradou faktúry v papierovej forme, a že vystavenfin 
Elektronickej faktúry už Poskytovater nie je povinný posielat uživaterovi faktúry v papierovej forme. 
Poskytovatermá výhradné právo volby medzi zaslanim elektronickej faktúry alebo faktúry v 
papierovej forme. 

IV. Platnost a trvanie Zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitň. 

2. Zmluvné strany majú možnost vypovedat Zmluvu pfsomnou výpoved'ou bez udania d6vodu. 
Výpovedná lehota je 3-mesačná a začina plynňt prvým driom nasledujňceho mesiaca po doručenf 
pisomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

3. Poldar v Zmluve alebo v Objednávke nie je uvedené inak, plati priipinbni objednanom na viac 
začtovacich obdobi, že začiatkom doby pinenia je prvý dal mesiaca nasledujňceho po uzatvoreni 
Zmluvy alebo potvrdeni Objednávky, dobou pinenia je 1 rok, uplatni'sa automatické predlženie 
podl'a 61. TV ods. 4 a interval platby je jednoročný. 

4. Pokiar ktorákorvek zmluvná strana neoznámi pri opakujíicom sa pineni objednanom na viac 
zňčtovacich obdobi druhej zmluvnej strane, že trvá na ukončeni prislušného pinenia, a to najnesk6r 
3 mesiace pred dátumom ukončenia poskytovania služieb podra Zmluvy alebo Objednávky, po 
uplynuti doby poskytovania dohodnutého pinenia sa poskytovanie pinenia automaticky predlžuje 
o jeden rok. Také prediženie doby trvania sa použije aj opakovane. 

V. Záverečne ustanovenia 

1. Zmluvné strany prehlasujň, že si tíito zmluvu vrátane priloh pred jej podpisanim prečitali, jej obsahu 
porozumeli a prehlasujň, le nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok pre 
niektorň  zo zmluvných strán. 

2. Tao Zmluvu je možné menit a doplňat iba formou pisomných, čiselne označených dodatkov 
podpisaných oboma zmluvnými stranami. Poskytovaterje povinný pisomne informovat Uživatera a 
akýchkolvek zmenách Obchodných podmienok komunikačnej služby ROZaNA alebo Reklamačného 



1  poriadku, ktore mrižu mat vplyv na pinenie tejto Zmluvy. 

3. Zmluva je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a ačinná driom nasledujúcim po dni 
jej zverejnenia v centrálnom registri zmlav vedenom eradom vlady SR. 

4. Všetky pisomnosti Poskytovatera platia ako právoplatne doručene Užívaterovi, ak sa zašlú 
doporučeným listom na adresu Uživatera uvedenú v zahlavi tejto zmluvy, resp. na  jeho poslednú 
pisomne oznámenú adresu. 

5. V pi-Spade reklamácif sa Poskytoyater riadi reklamačným poriadkom, Idol* tvorf neoddeliternú súčast 
všeobecných obchodných podmienok firmy MK bias, s.r.o., ktore sú pristupne na webovej stránke 
firmy (www.mkhlas.sk). 

6. Podpisom tejto zmluvy Uživater sahlasí s Obchodnými podmienkami komunikačnej služby ROZaNA, 
ktore sú prístupne na webovej stránka www.mkhlas.sk  a taktiež sahlasí so spracovanim osobných 
adajoy podra zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných adajoy a o zmene a dopinenf niektorých 
zákonov (GDPR). 

7. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých po jednom (1) obdrži každá zmluvná 
strana. 

V Sabinove dria:  15.11.2022 V obci Velký Cepčfn dria: bt,  •  11  • otigitill 

1C177- 

Po: 

   



ZMLUVA 0 MLČANLIVOSTI 
A OCHRANE D6VERNÝCH INFORMACIi 

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 a § 271 zákona 6. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnik v zneni 

neskoršich predpisov (d'alej len „Zmluva"). 

medzi: 

• 

MK HLAS, s.r.o. 
Sidlo: Bernoldkova 73/5, 083 01 Sabinov 
IČO: 45352305 
DIČ: 2022945408 
IČ  DPH: SK2022945408 
zastapená: Ing. Kon§tantin Makara - konater 
(d'alej len „Poskytovater informácif") 

 

VEEKÝ ČEPtiN 
Sidlo: Vellý Čepčin 12, 038 45 
IČO: 
DIČ: 00648817 
IČ  DPH: 2020607380 
zastapená: Bod'ová Jana - starostka 
(d'alej len „Prijimater informácii") 

  

  

    

(d'alej spolu „Zmluvné strany") 

1. Spolupráca. 

1. 1. Pro'ekt. 

Zmluvné strany budú spolupracovať, alebo v čase podpisu Zmluvy už reálne spolupracujú na činnostiach, 
pri ktorych Prijimater informácii môže prisť  do styku s osobnymi údajmi u Poskytovatera informácii 
v zmysle Nariadenia Eur6pskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane 
fyzickych osôb pri spracúvani osobných údajov a o vornom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zru§uje 
smemica 95/46/ES (v§eobecné nariadenie o ochrane údajov) (d'alej len „nariadenie GDPR") a zákona č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zsnene a dopineni niektorych zákonov (d'alej len „Zakon"). 
VyMie uvedené činnosti v oblasti ochrany osobný údajov Prijimater informdcif vykonáva na základe 
špeciftkácie, ktorú mu Poskytovater informácii zaslal a/alebo osobne vysvetlil. 

1.2. Predmet spolupráce. 

Predmetom spolupráce sú čirmosti ktoré Prijimater infonnácil vykondva pre Poskytovatera informacif 
v siwislosti s Projektom eROZaNA a vykonom ktorych Poskytovater informácia poveril Prijimatera 
informácii. Vykonávanie predmetu spolupráce d'alej len „Spolupráca". 

2. ZávAzok mIčanlivosti. 

2.1. Dôverné informdeie. 

Za dôverné sa považujú informácie o osobách, ktoré sú v evidencii Poskytovatera informAcii. 
Osobn6 fidaje sú na konkrétne určeny, vyslovne uvedený a oprdvnený účel a nespracúvajú sa d'alej 
spôsobom, ktorý nie je zlučiterný s týmto ačelom. Spoločnosť  eviduje procesy v informačných systémoch 
spracovaterskych činnosti Poskytovatera, ktoré mapujú jednotlivé činnosti a osobne ad* dotknutých 
osôb v presne stanovenych rdmcoch. Tieto protokoly obsahujú zoznam nevyhnutne potrebnych osobných 
údajov, dobu uchovávania a zoznam osôb oprAvnenYch spracúvať  osobné adaje. 



účelmi spracúvania osobnych 6dajov sú d6vody, pre ktoré sa spracúvajú osobné Ad* dotknutych os6b 
v našich infonnačných systémoch na presne určenych prdvnych zdkladoch. fIčely sú konkrétne určené, 
výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvani osobnych 6dajov dotknutych os6b dodržiavame 
zdsadu zákonnosti podra článku 6 a 9 Nariadenia. 

2.2. Závizok mlčanlivosti. 

Zmluvné strany sa dohodli, le všetky osobné Adaje súvisiace s napinenim Projektu ostanú neverejné 
a utajené. Prijimater informácii sa zaväzuje, že bude zachovávať  mlčanlivosť  o všetkých D6vernych 
informdcidch a iných informiciach podra tejto Zmluvy. Prijimater informácii sa zaväzuje, že D6verné 
informdcie neprezradi resp. ich nespristupni tretej osobe a ani ich nepoužije v rozpore s ich ačelom pre 
svoje potreby a ani potreby tretej osoby, pokiar k takémuto konaniu nebude mať  výslovný pisomný alias 
PosIcytovatera informácif a to ani v pripade, že ned6jde k uskutočneniu Projektu alebo bude Spoluprdca 
predčasne ukončend, alebo k nej v končenom d6sledku ned6jde. Prijimater informácii sa taktiež zaväzuje 
všetkými jemu dostupnými sp6sobmi zabrániť  možnosti prezr' adenia D6vernych informácii. 

Prijimater informácii sa v pripade, že bude zo strany tretej osoby vyzvany na poskytnutie D6vernych 
informácii, zaväzuje bezodkladne informovať  Poskytovatera informácif o tejto skutočnosti. Prijimater 
informácii nie je oprdvnený D6verné informdcie alebo ich časť  poskytnúť  akejkorvek tretej osobe bez 
predchádzajúceho vyslovného pisomného salasu PosIcytovatera informdcif. 

Prijimater informácii sa zaväzuje, že počas trvania Spolupráce, bude zachovávať  mlčanlivosť  o všetkych 
skutočnostiach, ktoré sa dozvedel alebo o ktorých sa dozvedel v súvislosti s realizdciou Projektu 
eROZaNA. Mlčanlivosťou sa na ačely tejto Zmluvy rozumie aj zdkaz manipuldcie s D6vernymi 
informdciami v inej, než v miere nevyhnutnej pre potreby Prijimatera informácif pre vykondvanie 
Spolupráce. 

2.3. Virnimky zo zivizku mlčanlivosti. 

Za porušenie povinnosti Prijimater informácii zachovávať  mlčanlivosť  o D6verných informácidch podra 
tohto článku Zmluvy, sa nepovaluje poulitie D6verných informácii v pripade, ak bol Prijimater 
informacii na poskytnutie D6vernych informácii vyzvany v súlade s platnými prdvnymi predpismi 
orgdnom verejnej správy, pričom Prijimater informácid sa zaväzuje informovať  Poskytovatera infonnkii 
bezodkladne po tom, ako sa dozvie, že poskytnutie D6verných informdcif sa od Prijimater informácii 
požaduje a vynaloži všetko primerané úsilie, aby sa dohodol so Poskytovaterom infonnkii na rozsahu a 
čase poskytnutia D6verných informácii tak, aby mohol Poskytovater informácii pripadne požiadať  o 
ochranné opatrenie alebo mý vhodny postup. Povirmosť  zachovávať  mlčanlivosť  sa nevzfahuje na 
D6verné informdcie, ktoré Prijimater informdcif ziskal z verejne dostupných zdrojov, resp. ktoré 
Poskytovater informácii sam zverejnil. 

3. Nihrada škody a zmluvnii pokuta. 

3.1. Nihrada gkod 

V pripade, ak Prijimater informacii svojím konaním preukázaterne poruši akúkorvek povinnosť  resp. 
zákaz vyplývajúci z ustanoveni tejto Zmluvy, má Poskytovater informácii ndrok na zaplatenie nnluvnej 
pokuty a nihradu škody, ktord mu vznikla v d6sledku preukázaného porušenia povinnosti Prijimatera 
informácii, uvedenych v tejto Zmluve. 



4. Spoločnč  a záverečné ustanovenia. 

4.1. Trvanie a ukončenie Zmluvv. 

Závazky a povinnosti Zmluvných strán, upravené v prislušných ustanoveniach tejto Zmluvy budô trvať  
odo dtia podpisu tejto Zmluvy a bud(' platiť  aj po jej ukončeni pripadne vypovedanf. Zdvazlcy vyplývajace 
z tejto Zmluvy sú platné aj v pripade, ak ku realizácii Projektu nedôjde. Zmluva nadobada účinnosť  Mom 
jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a je možné ju ukončiť  výlučne len na základe pisomnej dohody 
oboch Zmluvných strán. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pred jej podpisom riadne prečitali, jej ustanoveniam porozumeli, 
Zmluva vyjadruje ich slobodnô a v sdiriu vôru a zavazujú sa ju dobrovorne piniť, na dôkaz čoho pripdjajú 
svoje podpisy. 

Sabinov dňa 15.11.2022 Vend &OM  &la  al   
,t,,_-_—_-:_•_.:,_ 

Pos Prij 
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