
Obchodná zmluva 
Zmluva o vytvorení prípojného miesta a jeho následnom pripojení k uzlu  APN. 

 

 

 Uzavretá podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 V súlade s § 262 ods. 1,2 Obchodného zákonníka sa zmluvné strany dohodli, že ich  

                  záväzkový vzťah sa bude riadiť Obchodným zákonníkom, podľa § 262 ods. 2 

                                                             (atypická zmluva). 

 

1. Zmluvné strany 

 

1.1. Poskytovateľ: 

 

Názov formy:   Axalnet, s.r.o.,  

Sídlo:                 Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany, 

IČO:     36 549 096 

DIČ:     2020138659 

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Nitre, oddiel Sro, 

vložka č. 13433/N 

Bankové spojenie:    Československá obchodná banka, a.s. 

Číslo účtu:    4011130001/7500     IBAN: SK42 7500 0000 0040 1113 0001 

Zastúpená:                              František Peter – konateľ a Ján Mrva - konateľ 

 

                                                                                                              ďalej len „poskytovateľ“ 

 

1.2. Prijímateľ: 

 

Názov formy:   Stredná odborná škola obchodu a služieb 

Sídlo:    T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany 

IČO:     00893480 

DIČ:     2020419665 

Bankové spojenie:    Štátna pokladňa Bratislava 

Číslo účtu:    7000308066/8180     IBAN: SK94 8180 0000 0070 0030 8066 

zastúpená :                              Mgr. Milan Naňo – riaditeľ školy 

 

                                                                                                                  ďalej len „prijímateľ“ 

 

 

Uzavreli zmluvu o vytvorení prípojného miesta prijímateľa a jeho následnom pripojení 

k uzlu  Axalnet Profi Network  (ďalej len APN). 

 

2. Základné pojmy: 

2.1. Sieť APN (ďalej len LAN) pozostáva z: 

⚫ prípojných miest LAN , 

⚫ uzlov LAN , 

⚫ konektivity do celosvetovej siete Internet.  

 

2.2. Uzol LAN pozostáva z  káblov, zariadení a predmetov slúžiacich na pripojenie na 

celosvetovú sieť Internet. 

 



⚫ Prípojné miesto (ďalej len prípojka) pozostáva z káblov, zariadení a predmetov, 

ktoré umožnia pripojenie zariadenia prijímateľa k uzlu LAN. Zariadenie 

prijímateľa je zariadenie, ktoré je možné pripojiť k prípojke alebo k inému 

zariadeniu pripojenému k prípojke tak, že dokáže komunikovať s uzlom LAN. 

Pripojenie prípojky k uzlu LAN  je také prepojenie prípojky a uzla LAN, ktoré 

umožní zariadeniu prijímateľa pripojenému k prípojke komunikovať s uzlom 

LAN. 

 

3. Predmet zmluvy 

 

3.1. Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje vytvoriť prípojku umiestnením zariadení 

a predmetov potrebných na jej vytvorenie, pripojiť prípojku k uzlu LAN  na dobu trvania 

tejto zmluvy v nasledujúcom rozsahu:  

⚫ garanciu 95% dostupnosti pripojenia do siete LAN (pre účely tejto zmluvy je 95 

% dostupnosť vypočítaná na mesačnej báze, t. j. 684 hodín mesačne). 

⚫ služby LAN 

3.2. Využívanie služieb LAN sa riadi všeobecnými zmluvnými podmienkami poskytovateľa, 

ktorého aktuálne znenie je prístupné na domácej internetovej stránke  poskytovateľa. 

3.3. Maximálny počet zariadení pripojených k prípojke: jedno. 

3.4. Maximálny počet zariadení pripojených k zariadeniu pripojenému k prípojke  – BEZ 

OBMEDZENIA. 

3.5. Prijímateľ sa touto zmluvou zaväzuje: 

⚫ že neumožní a nebude robiť žiadne zásahy do LAN bez písomného súhlasu   

poskytovateľa, 

⚫ že k prípojke, alebo inému zariadeniu pripojenému k prípojke neumožní pripojiť 

a nepripojí viac zariadení ako je uvedené v bodoch 3.3. a 3.4., 

⚫ že umožní poskytovateľovi prístup k prípojke prijímateľa v doprovode 

zodpovednej osoby prijímateľa za účelom kontroly, prípadnej údržby 

technických zariadení alebo prípadných servisných zásahov, 

⚫ že zabezpečí stále napájanie zariadení poskytovateľa umiestnené v priestoroch 

prijímateľa. 

 

4. Odplata 

 

4.1. Prijímateľ bude pravidelne uhrádzať na účet poskytovateľa poplatky za pripojenie prípojky 

k uzlu LAN vo výške zodpovedajúcej počtu prípojných miest, za každý aj neúplný 

kalendárny mesiac pripojenia vopred. 

4.2. Prijímateľ pri úhrade bude ako variabilný symbol uvádzať číslo faktúry. 

4.3. Deň zdaniteľného plnenia je 1. deň kalendárneho mesiaca. V prípade nezaplatenia alebo je 

časti, je poskytovateľ oprávnený prijímateľovi dočasne pozastaviť poskytovanie služieb 

a to až do doby úplného uhradenia dlžnej sumy vrátane úrokov z omeškania. 

4.4. V prípade nedodržania 95% garancie dostupnosti siete LAN poskytne poskytovateľ 

prijímateľovo zľavu vo výške 0,15 € za každú hodinu výpadku dostupnosti siete LAN: táto 

zľava neprináleží prijímateľovi v prípade, že si výpadok dostupnosti zaviní sám ale ak ho 

zaviní s jeho vedomím tretia osoba, najmä zásahom do softvérového (programového 

vybavenia počítača) alebo hardvéru, prípadne zásahom do súčasti siete LAN. 

Odstraňovanie takého výpadku je spoplatnené podľa platného cenníka poskytovateľa. 

4.5. Predpokladaná finančné plnenie predstavuje čiastku 4 872,36 € bez DPH. 

 

5. Doba trvania zmluvy 

 

5.1. Zmluva je uzavretá na dobu 19 mesiacov, t.j. od 1.8.2020 

5.2. Zmluva je platná jej podpisom oprávnenými zástupcami obidvoma zmluvnými stranami 

a účinná zverejnením na webovej stránke školy. 

 



5.3. Skončenie platnosti zmluvy – platnosť zmluvy možno ukončiť: 28.2.2022 

⚫ písomnou dohodou zmluvných strán, 

⚫ písomnou výpoveďou prijímateľa a poskytovateľa. Výpovedná lehota je              1 

kalendárny mesiac a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po preukázateľnom doručení výpovede. 

 

6. Osobitné ustanovenia 

 

6.1. LAN môže byť pozívaná len v zmysle a podľa platných právnych mesiac pripojenia 

vopred. Prenos akýchkoľvek materiálov, ktoré ako celok alebo časť môžu vyvolať podnet 

na právne stíhanie sa zakazuje. 

6.2. Pri zvýšených nárokoch na dôvernosť, resp. ochranu prenášaných dát je vecou prijímateľa 

ako aj prijímania príslušných opatrení na ochranu svojich dát. 

6.3. Všetky káble, zariadenia a predmety LAN sú vo vlastníctve poskytovateľa, ak nie je 

dohodnuté inak. Vzájomné práva a záväzky zmluvy prechádzajú na všetkých právnych 

nástupcov obidvoch zmluvných strán. Za akékoľvek priame, nepriame, mimoriadne, 

následné alebo náhodné škody, ktorý prijímateľa pôsobí sebe, poskytovateľovi alebo tretím 

osobám nesprávnym užívaním LAN, alebo nedostatočnou ochranou prípojky pred 

udalosťami, ktoré takúto škodu môžu spôsobiť, zodpovedá prijímateľ. 

6.4. Všetky škody podľa bodu 6 je prijímateľ povinný v čo najkratšej dobe, najviac však do 24 

hodín od zistenia ich rozsahu na vlastné náklady odstrániť, alebo uhradiť náklady na ich 

odstránenie. 

6.5. Prijímateľ súhlasí, aby mu zo strany poskytovateľa boli zasielané oznamy s informačným 

obsahom. Zároveň prijímateľ dáva poskytovateľovi súhlas na zaradenie údajov 

o prijímateľovi do informačného systému poskytovateľa a ich spracovanie za účelom 

vytvorenia internet databázy zákazníkov. 
 

7. Záverečné ustanovenia 

 

7.1. Všetky zmeny alebo dodatky k tejto zmluve budú považované za platné, iba ak budú 

uzatvorené písomnou formou a budú podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch 

zmluvných strán. 

7.2. Zmluva bola spísaná v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 

7.3. Vzťahy neupravené toto zmluvou sa radia ustanoveniami Obchodného zákonníka 

a ostatných súvisiacich právnych predpisov. 

 

 

V Topoľčanoch dňa 30.7.2020 

 

 

 

Za poskytovateľa         Za prijímateľa 

 

 

 

 

 

 

 

František Peter, Ján Mrva                                                        Mgr. Milan Naňo 

...........................................                                                  ......................................... 

     konateľ spoločnosti                                                                        riaditeľ 


