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ZMLUVA O PREPOJENÍ 
uzatvorená podľa § 28 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách a  

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

 
ANTIK Telecom s.r.o. 
 
Sídlo:      Čárskeho 10, 040 01 Košice, Slovenská republika 
IČO:    361 91 400 
DIČ:                              2020045973 
IČ DPH:   SK2020045973 
Zapísaný v registri:       Obchodný register Okresného súdu Košice I v Odd. Sro, vl. č.10988/V 
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. 
Číslo účtu:  313894463/7500
Zastúpený:  Ing. Igor Kolla – konateľ spoločnosti 
E-mail, Tel., Fax.:  .......................... 
                                                                                                            /ďalej len „ANTIK“/ 

    a 
 
................................. 
 
Sídlo:       .......................... 
IČO:     .......................... 
DIČ:                               .......................... 
IČ DPH:    .......................... 
Zapísaný v registri:         .......................... 
Bankové spojenie:  .......................... 
Číslo účtu:   .......................... 
Zastúpený:   .......................... 
E-mail, Tel., Fax.:  .......................... 
                 

/ďalej len „Žiadajúci podnik“/ 
 

/ďalej spoločne tiež len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“/ 
 

za týchto podmienok: 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

1.1. Účelom tejto Zmluvy je stanoviť právny základ spolupráce Zmluvných strán týkajúci sa  vzájomného 
prepojenia verejných elektronických komunikačných sietí pri poskytovaní služby ukončovania volania vo 
svojej verejnej telefónnej sieti poskytovanej na pevnom mieste pripojenia v súlade s § 28 zák. č. 610/2003 
Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. 

1.2. ANTIK prehlasuje a zaručuje, že je organizáciou alebo právnickou osobou registrovanou podľa zákona  
v Slovenskej  republike a že údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy týkajúce sa spoločnosti ANTIK sú 
pravdivé a skutočné a že má povolenie zákonom určené na vykonávanie činnosti podľa tejto Zmluvy.  

1.3. Žiadajúci podnik prehlasuje a zaručuje, že je organizáciou alebo právnickou  osobou registrovanou podľa 
zákona  v Slovenskej  republike a že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy týkajúce sa Žiadajúceho 
podniku sú pravdivé a skutočné a že má povolenie zákonom určené na vykonávanie činnosti podľa tejto 
Zmluvy.  

1.4. ANTIK prehlasuje, že má povolenie na zriaďovanie a prevádzkovania pevnej verejnej telekomunikačnej 
siete a zriaďovanie rádiových zariadení, ktorých prevádzka nevyžaduje individuálne pridelenie frekvencie 
a zariadení vo frekvenčných pásmach, v ktorých sa vyžaduje prideľovanie frekvencie 
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1.5. Žiadajúci podnik prehlasuje, že má povolenie na zriaďovanie a prevádzkovania pevnej verejnej 
telekomunikačnej siete a na vykonávanie činnosti podľa tejto Zmluvy. 

1.6. "Volanie" sa pre účely tejto Zmluvy rozumie elektronické komunikačné spojenie zostavené 
prostredníctvom verejnej telefónnej služby, ktoré umožňuje obojsmernú komunikáciu v reálnom čase. 

1.7. "Vnútroštátne volanie" sa pre účely tejto Zmluvy rozumie volanie medzi systémom Žiadajúceho podniku 
a systémom ANTIKu, pri ktorom volajúca strana nepoužije medzinárodné rozlišovacie číslo na 
dosiahnutie volanej strany alebo použije medzinárodné rozlišovacie číslo Slovenskej republiky na 
dosiahnutie volanej strany. 

1.8. "Medzinárodné volanie" znamená volanie medzi systémom Žiadajúceho podniku a systémom ANTIKu, 
pri ktorom volajúca strana použije medzinárodné rozlišovacie číslo inej krajiny ako Slovenskej republiky 
na dosiahnutie volanej strany. 

1.9. "Správa" znamená (a) hlas, hudbu, dáta a ostatné zvuky a informácie; a (b) signály prenášané medzi 
sieťou Žiadajúceho podniku a sieťou ANTIKu, ktoré sa používajú na výmenu informácií, aktiváciu alebo 
ovládanie zariadenia alebo prístroja. Volanie sa považuje za jednu z foriem správy. 

1.10. „Komunikačné služby“ znamenajú verejné elektronické komunikačné služby ako sú verejná telefónna 
služba a verejná elektronická komunikačná služba prenosu dát, ktoré sú zmluvné strany oprávnené 
poskytovať svojim užívateľom. 

1.11. Elektronická komunikačná služba je služba obvykle poskytovaná za úhradu, ktorá spočíva úplne alebo 
prevažne v prenose signálov v sieťach. Služba nie je poskytovanie obsahu ani zabezpečenie alebo 
vykonávanie redakčného dohľadu nad obsahom prenášaným pomocou sietí a služieb a nezahŕňa služby 
informačnej spoločnosti, ktoré nespočívajú úplne alebo prevažne v prenose signálov sieťami. 

1.12. Verejná služba je verejne dostupná služba, o ktorej používanie sa môže uchádzať každý záujemca. 
Verejná telefónna služba je verejná služba na uskutočnenie a príjem národných a medzinárodných volaní 
a na prístup k tiesňovým volaniam prostredníctvom jedného alebo viacerých čísel národného alebo 
medzinárodného číslovacieho plánu. 

1.13. "Sieť Žiadajúceho podniku " znamená verejná telefónna elektronická komunikačná sieť zriadená a 
prevádzkovaná Žiadajúcim podnikom v zmysle povolení vydaných Telekomunikačným úradom 
Slovenskej republiky. 

1.14. "Sieť ANTIK" znamená verejná telefónna elektronická komunikačná sieť zriadená a prevádzkovaná 
spoločnosťou ANTIK v zmysle všeobecných povolení vydaných Telekomunikačným úradom Slovenskej 
republiky. 

1.15. "Systém" znamená sieť Žiadajúceho podniku alebo sieť ANTIK podľa kontextu, a "systémy" 
znamenajú spoločne sieť Žiadajúceho podniku a sieť ANTIK. 

1.16. "Prepojenie" znamená fyzické a logické prepojenie siete Žiadajúceho podniku a siete ANTIK podľa 
špecifikácie uvedenej v tejto zmluve, alebo fyzické a logické prepojenie ľubovoľného systému s inou 
elektronickou komunikačnou sieťou. 

1.17. „Bod prepojenia“ znamená bod, v ktorom sú systémy oboch Zmluvných strán vzájomne fyzicky a 
logicky prepojené, a cez ktorý môžu byť správy prenášané z jedného systému do druhého. Každý bod 
prepojenia je bodom rozhrania medzi systémami. 

1.18. „Spojovací okruh“ znamená telekomunikačný okruh o kapacite ........... kbit/s, zriadený a slúžiaci na 
účely prepojenia. 

1.19. "Prenajatý okruh" znamená telekomunikačný okruh poskytnutý Zmluvnej strane treťou stranou na 
základe zmluvy o prenájme okruhov alebo inej podobnej zmluvy. 

1.20. „Účastník“ je užívateľ elektronických komunikačných služieb niektorej zo Zmluvných strán, ktorý na 
základe zmluvy o pripojení uzavretej s niektorou zo zmluvných strán využíva sieť Žiadajúceho podniku 
alebo sieť ANTIK. 

1.21. „Tretí poskytovateľ“ je iný oprávnený poskytovateľ verejnej elektronickej komunikačnej siete v 
Slovenskej republike alebo zahraničí. 

1.22. "Volanie zo zahraničia" znamená volanie, ktoré v signalizácii má uvedený čo i len jeden údaj, ktorý 
charakterizuje toto volanie ako volanie vzniknuté v zahraničí a takýto údaj nie je národným číslom (t.j. 
číslo nie je uvedené v Číslovacom pláne vydanom Telekomunikačným úradom SR) a tiež také volanie, 
ktoré v signalizácii neobsahuje údaj o charaktere volania. 
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Článok II. 
Predmet Zmluvy 

 
2.1.  Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zmluvných strán vzájomne prepojiť verejnú telefónnu sieť 

Žiadajúceho podniku prevádzkovanú Žiadajúcim podnikom s verejnou telefónnou sieťou ANTIK 
prevádzkovanou spoločnosťou ANTIK za účelom poskytovania verejných elektronických 
komunikačných služieb /verejnej telefónnej služby/ užívateľom oboch Zmluvných strán, pri dodržaní 
príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti elektronických 
komunikácií, najmä zákona o elektronických komunikáciách a príslušných technických noriem, ako aj 
všeobecných a individuálnych povolení a licencií pridelených obom Zmluvným stranám, ktoré ich 
oprávňujú na poskytovanie elektronických komunikačných služieb /verejnej telefónnej služby/. 
Zmluvné strany si budú poskytovať vzájomné prepojenie tak, aby užívatelia jednej Zmluvnej strany 
mali prístup k verejným elektronickým komunikačným službám /verejnej telefónnej službe/ druhej 
Zmluvnej strany. 

2.2. Prepojenie oboch systémov sa zriaďuje v bodoch prepojenia špecifikovaných v Prílohe č. 1  tejto 
Zmluvy. Pri zriaďovaní týchto bodov prepojenia budú uprednostnené tie miesta v rámci oboch 
systémov, ktoré sú podľa primeraného posúdenia Zmluvných strán z technického, prevádzkového a 
ekonomického hľadiska najvhodnejšie. Rozsah povinností oboch Zmluvných strán pri zriaďovaní a 
inštalácií zariadení ako aj spojovacích okruhov potrebných na prepojenie oboch systémov v 
jednotlivých bodoch prepojenia je stanovený v Prílohe č. 1 Zmluvy.  

2.3. Prepojenie medzi sieťou Žiadajúceho podniku a sieťou ANTIK musí zodpovedať technickým normám 
a špecifikáciám stanoveným v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. Každá 
Zmluvná strana je povinná zaistiť kvalitu prepojenia uvedenú v Prílohe č.1, a to podľa hodnôt 
nameraných na príslušnej strane bodu prepojenia každej Zmluvnej strany. 

2.4. Po prijatí správy vo svojom systéme každá Zmluvná strana vynaloží primerané úsilie na odovzdanie 
správy do systému druhej Zmluvnej strany, prípadne do systému tretieho poskytovateľa. Každá zo 
Zmluvných strán je oprávnená obmedziť odovzdávanie správ prichádzajúcich zo systému druhej 
Zmluvnej strany, ktoré majú byť odovzdané do siete tretieho poskytovateľa, o čom vždy bezodkladne 
informuje druhú Zmluvnú stranu. 

2.5. Zmluvné strany sa zaväzujú smerovať všetky správy prenášané medzi svojimi systémami cez body 
prepojenia uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Dojednaním podľa predchádzajúcej vety nie je 
dotknuté oprávnenie každej Zmluvnej strany ukončovať správy v systéme druhej Zmluvnej strany 
prostredníctvom tretieho poskytovateľa. 
 

Článok III. 
Práva a povinnosti Zmluvných strán 

 
3.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že po predložení opodstatneného oznámenia jednou zo Zmluvných strán 

o tom, že objemy volaní medzi systémami Zmluvných strán pravdepodobne presiahnu hodnoty 
kapacity uvedené v Prílohe č. 1, začnú rokovania v dobrej viere o zriadení dodatočnej kapacity a/alebo 
zriadení dodatočných bodov prepojenia. Pri zriaďovaní takejto dodatočnej kapacity bodu prepojenia a 
pri zriaďovaní takýchto ďalších bodov prepojenia budú uprednostnené tie miesta v systémoch oboch 
Zmluvných strán, ktoré sú, podľa primeraného posúdenia Zmluvných strán, z technického a 
prevádzkového hľadiska najvhodnejšie. V prípade potreby nového (dodatočného) bodu prepojenia sa k 
jeho zriadeniu pristúpi po vzájomnej dohode Zmluvných strán. 

3.2. Každá Zmluvná strana sa zaväzuje dodržiavať prevádzkové, údržbové a iné postupy stanovené v 
Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. V prípade prerušenia prepojenia sa Zmluvná strana, v systéme ktorej k 
tomuto prerušeniu došlo, zaväzuje vynaložiť primerané úsilie na zaistenie obnovenia prepojenia a 
dodržiavania požiadaviek na jeho kvalitu uvedenú v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. 

3.3. Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť maximálne úsilie na zaistenie toho, aby k sieti Žiadajúceho 
podniku a sieti ANTIK boli pripojené iba koncové telekomunikačné zariadenia užívateľov vyhovujúce 
príslušným technickým normám schváleným Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky. 
Zmluvné strany vedome nepripoja k svojim systémom žiadne nevyhovujúce telekomunikačné 
zariadenie a ani jeho pripojenie neumožnia. 

3.4. Každá Zmluvná strana je oprávnená prepojiť svoj systém so sieťou elektronickej komunikácie tretieho 
poskytovateľa, pričom je oprávnená smerovať správy vzniknuté v sieti tretieho poskytovateľa do 
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systému druhej Zmluvnej strany prostredníctvom prepojenia za podmienok dohodnutých v tejto 
Zmluve. 

3.5. Každá Zmluvná strana si zabezpečuje inštaláciu, prevádzku a údržbu všetkých rozhraní a systémov 
svojej siete, spojovacích okruhov do bodu prepojenia a zariadení používaných pre prepojenie so sieťou 
druhej Zmluvnej strany na vlastné náklady, pričom poplatky súvisiace so zabezpečením prepojenia v 
bodoch prepojenia sa delia v rovnakej miere medzi obe Zmluvné strany. 

3.6. V prípade prepojenia prostredníctvom jednosmerných zväzkov je Žiadajúci podnik povinný 
zabezpečiť zriadenie a prevádzku spojovacích okruhov pre ukončovanie volaní v sieti spoločnosti 
ANTIK na svoje náklady v celom priebehu. 

3.7. Zmluvné strany sú povinné pre plnení tejto Zmluvy postupovať tak aby nedošlo k poškodeniu alebo 
rušeniu verejnej elektronickej komunikačnej siete druhej Zmluvnej strany, poškodeniu alebo rušeniu 
elektronických komunikačných zariadení druhej Zmluvnej strany alebo k obmedzovaniu 
elektronických komunikačných služieb poskytovaných druhou Zmluvnou stranou. 

3.8. Zmluvné strany sú povinné pri zriaďovaní svojich verejných elektronických komunikačných sietí 
postupovať tak, aby nedochádzalo k narušeniu fyzickej, logickej prípadne elektromagnetickej 
kompatibility s verejnou elektronickou komunikačnou sieťou druhej Zmluvnej strany, ak ide o 
systémy vzájomne prepojené na základe tejto Zmluvy. 

3.9. Zmluvné strany vykonajú všetky nevyhnutné a vhodné opatrenia na to, aby realizácia tejto Zmluvy 
neohrozila zdravie alebo bezpečnosť žiadnej osoby, zvlášť zamestnancov a zákazníkov svojich i 
druhej Zmluvnej strany. V tomto ohľade každá Zmluvná strana zodpovedá za bezpečnú prevádzku 
zariadenia v rámci systému na jej strane bodu prepojenia. 

3.10. Zmluvné strany zriadia prepojenie svojich systémov pre všetky cieľové kódy danej siete 
(prefixy, číselné množiny), ktoré boli pridelené Zmluvným stranám Telekomunikačným úradom 
Slovenskej republiky na základe číslovacieho plánu a čísla prenesené do sietí Zmluvných strán, ak sa 
Zmluvné strany nedohodnú prípadne neupravia v prílohách k tejto Zmluve inak. 

3.11. Ochranné známky, vynálezy, patenty, autorské práva, registrované vzory a ďalšie práva z 
duševného vlastníctva zostávajú vo vlastníctve ich pôvodcu a nič tu obsiahnuté nie je prevodom, ani sa 
nepovažuje za prevod akýchkoľvek licencií alebo práv z duševného vlastníctva na ktorúkoľvek zo 
Zmluvných strán. Žiadna zo Zmluvných strán nebude používať ochranné známky, služobné označenie, 
logo alebo iné obchodné označenie druhej Zmluvnej strany v reklame, tlačových oznámeniach, v 
propagácii alebo v iných materiáloch bez predchádzajúceho písomného súhlasu takej Zmluvnej strany. 

3.12. Zmluvné strany sa zaväzujú konzultovať podľa potreby realizáciu tejto Zmluvy a vynaložiť 
primerané úsilie na rýchle vyriešenie akýchkoľvek problémov vzniknutých v súvislosti s touto 
Zmluvou. Zmluvné strany sú povinné spolupracovať na príprave a aktualizácii vzájomne prijateľných 
postupov, ktoré sa stanú súčasťou Prílohy č. 1 tejto Zmluvy a ktoré upravujú testovanie, oznamovanie 
a odstraňovanie závad, podmienky prevádzky, údržby a modifikácií usporiadania o prepojení medzi 
Zmluvnými stranami a zaväzujú sa vzájomne si poskytnúť informácie uvedené v Prílohe č.1 tejto 
Zmluvy. 

3.13. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa vyrozumieť s primeraným predstihom o akýchkoľvek 
navrhovaných zmenách vo svojich systémoch alebo zariadeniach v nich obsiahnutých alebo o 
zmenách v príkazoch alebo v protokole, ktoré takáto Zmluvná strana môže primerane predvídať zo 
skutočností jej známych, pokiaľ by takéto zmeny v prípade realizácie mohli vyžadovať, aby druhá 
Zmluvná strana podstatne upravila, prípadne vymenila alebo prestala vyrábať alebo dodávať 
akúkoľvek súčasť telekomunikačného zariadenia, ktoré je alebo má byť pripojené k systému takejto 
Zmluvnej strany. Takéto oznámenie bude obsahovať popis očakávaného vplyvu a potencionálny dopad 
na systém druhej Zmluvnej strany. Na požiadanie poskytne Zmluvná strana realizujúca zmenu druhej 
Zmluvnej strane aj ďalšie potrebné informácie. Zmluvná strana, ktorá obdrží oznámenie, čo najskôr 
vyrozumie druhú Zmluvnú stranu vykonávajúcu zmenu, avšak najneskôr do jedného mesiaca po 
obdržaní takéhoto oznámenia, o akýchkoľvek zmenách, ktoré je treba vykonať v systéme druhej 
Zmluvnej strany, spolu s nákladmi takýchto zmien. Každá Zmluvná strana ponesie náklady vyvolané 
zmenami vlastného systému. 

3.14. Každá zo Zmluvných strán koná v dobrej viere tak, aby dosiahla cieľ zamýšľaný touto 
Zmluvou a plnila povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy. 

3.15. Ak nie je výslovne dohodnuté inak, táto Zmluva nedáva žiadnej zo Zmluvných strán právo 
používať zariadenia druhej Zmluvnej strany. Zariadenia prevádzkuje každá Zmluvná strana s cieľom 
svojho vlastného prospechu a na vlastné nebezpečenstvo 
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Článok IV. 

Platobné podmienky 
 

4.1. Za prepojenie a ďalšie služby poskytované na základe tejto Zmluvy:  
(a) Žiadajúci podnik súhlasí s úhradou čiastok, účtovaných zo strany spoločnosti ANTIK na základe 
cien za prepojenie podľa tohto článku IV. Zmluvy, ako aj Prílohy č. 2 tejto Zmluvy; a  
(b) spoločnosť ANTIK súhlasí s úhradou čiastok, účtovaných zo strany Žiadajúceho podniku na 
základe cien za prepojenie podľa tohto článku IV. Zmluvy, ako aj Prílohy č. 2 tejto Zmluvy;  
ktoré sa stanovia v súlade s ustanoveniami tohto článku. 

4.2. Žiadajúci podnik  sa zaväzuje uhradiť spoločnosti ANTIK za prepojenie volaní zo siete Žiadajúceho 
podniku do siete ANTIK (zo siete ANTIK do siete Žiadajúceho podniku, ak ide o volania na čísla 
bezplatných volaní v sieti Žiadajúceho podniku), ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy, ceny uvedené v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. 

4.3. Spoločnosť ANTIK sa zaväzuje uhradiť Žiadajúcemu podniku za prepojenie volaní zo siete ANTIK do 
siete Žiadajúceho podniku (zo siete Žiadajúceho podniku do siete ANTIK, ak ide o volania na čísla 
bezplatných volaní v sieti spoločnosti ANTIK), ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy, ceny uvedené v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. 

4.4. Jednotkové ceny za prepojenie dohodnuté v Prílohe č. 2 sú uvedené v EUR za minútu bez DPH, ak nie 
je uvedené inak. Ceny za prepojenie uvedené v Prílohe č. 2 sa vypočítavajú na základe sekundového 
odpočtu prepojených volaní, ak nie je v tejto Zmluve alebo v Prílohe č.2 uvedené inak. Zmluvné strany 
výslovne súhlasia s tým, že volania trvajúce zlomok minúty budú účtované pomerným dielom na 
základe sekundového odpočtu. 

4.5. Zúčtovacím obdobím pre zúčtovania cien za prepojenie je jeden kalendárny mesiac. Pre účely výpočtu 
cien za prepojenie podľa vyššie uvedených ustanovení ods.4.2 až 4.4, sa do zúčtovacieho obdobia 
zahŕňajú všetky volania, ktoré začínajú a končia v jednom zúčtovacom období a časti volaní, ktoré sa 
uskutočnia v jednom zúčtovacom období bez ohľadu na to, či volanie začalo alebo skončil v inom 
zúčtovacom období. Ak v priebehu trvania volania dôjde k zmene časového pásma pre silnú a slabú 
prevádzku, delí sa na určenie ceny čas uskutočneného volania do príslušných časových období. 

4.6. Pre účely tohto oddielu sa ceny za prepojenie vzťahujú na všetky volania, u ktorých sa cez bod 
prepojenia medzi systémami vráti signál odpovede volanej strany. Ceny za prepojenie sa nevzťahujú 
na volania: 
(a) na neexistujúce číslo; a  
(b) na volanú stanicu, ktorá je už obsadená, s výnimkou prípadov, kedy je volajúcemu poskytovaná 
doplnková služba v dôsledku toho, že je volaná stanica obsadená.  

4.7. S výhradou predchádzajúcich ustanovení, začne účtovanie za volania prenášané z jedného systému do 
druhého v okamihu, kedy je signál odpovede volaného účastníka prenesený do systému, z ktorého 
volanie vyšlo, a skončí v okamihu, kedy je do systému, z ktorého volanie vyšlo, prenesený signál 
uvoľnenia linky. 

 
Článok V. 

Účtovné a platobné postupy 
 

5.1. Pre účely tohto článku Zmluvy pod definovaný pojem volanie nespadajú volania realizované za 
okolností popísaných v ustanoveniach bodu 4.6 (a) a (b) tejto Zmluvy. 

5.2.  Žiadajúci podnik aj spoločnosť ANTIK budú viesť vlastné záznamy o všetkých volaniach 
odchádzajúcich zo siete Žiadajúceho podniku do siete ANTIK, aj záznamy o všetkých volaniach 
odchádzajúcich zo siete ANTIK do siete Žiadajúceho podniku, za jednotlivé zúčtovacie obdobia. 
Zmluvné strany si navzájom budú poskytovať informácie o odpočtoch volaní pre jednotlivé zúčtovacie 
obdobie vo forme uvedenej v Prílohe č. 3, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy alebo v inej 
forme vzájomne odsúhlasenej Zmluvnými stranami, a to takým spôsobom, aby si mohli vzájomne 
vystavovať faktúry za volania smerované z jedného systému do druhého cez prepojenie zriadené na 
základe tejto Zmluvy v jednotlivých zúčtovacích obdobiach a overovať správnosť vystavených faktúr. 
Každá Zmluvná strana zodpovedá za riadne vystavovanie faktúr druhej Zmluvnej strane za volania 
smerované cez prepojenie svojho systému zo systému druhej Zmluvnej strany pre dané zúčtovacie 
obdobie. 
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5.3. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si poskytnúť najneskôr do ôsmich kalendárnych dní od 
ukončenia zúčtovacieho obdobia písomne, faxom na číslo: ............, elektronickou poštou na adresu 
............. alebo osobným doručením návrh vyúčtovania (odpočty prepojených volaní) za ukončené 
zúčtovacie obdobie (predchádzajúci mesiac). Pokiaľ účtovaná strana nepodá strane účtujúcej do 
posledného kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po príslušnom účtovacom období námietku k 
návrhu, bude účtujúca strana považovať návrh za akceptovaný. Námietku k doručenému návrhu 
vyúčtovania môže účtovaná strana podať v prípade, že podľa doložiteľných podkladov z vlastného 
merania vyplýva rozdiel v celkovej finančnej čiastke za prepojené volania vyšší ako percento 
dojednané v bode 5.7. tejto Zmluvy. V tom prípade je povinná do posledného kalendárneho dňa 
mesiaca nasledujúceho po príslušnom účtovacím období písomne doručiť námietku na kontaktnú 
adresu účtovného miesta strany účtujúcej a predložiť všetky podrobnosti nevyhnutne nutné k 
odôvodneniu svojich výhrad vrátane príslušných overujúcich účtovacích údajov. Strany vynaložia 
maximálne úsilie na to, aby v rámci svojich možností dospeli rokovaním svojich zástupcov, 
menovaných pre tento účel, k urovnaniu sporu. Strany si vzájomne poskytnú informácie o tvorbe 
zúčtovacích údajov a ich spracovávaní a sprístupnia príslušné údaje, nevyhnutné pre vyúčtovanie, ako 
detailný rozbor skupín poskytovaných služieb v dohodnutom formáte.  

5.4. Zmluvné strany vystavia po ukončení zúčtovacieho obdobia na základe vlastných záznamov o 
prepojených volaniach podľa bodu 5.2. tejto Zmluvy faktúry a najneskôr do pätnásteho dňa 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení zúčtovacie obdobia, v ktorom sa uskutočnili volania, 
ich doručia druhej Zmluvnej strane. Zmluvné strany môžu vystaviť faktúry za volania uskutočnené v 
inom mesiaci, než ktorý predchádzal vystaveniu faktúry, ak cena za prepojenie týchto volaní nebola 
zahrnutá v predchádzajúcich faktúrach nedopatrením, omylom alebo pre nedostatok účtovných 
podkladov. 

5.5.  Ceny za prepojenie a ďalšie služby poskytované na základe tejto Zmluvy sú splatné na základe 
vystavenej faktúry, a to v lehote splatnosti, ktorá je 15 dní od vystavenia faktúry, resp. iného daňového 
dokladu. 

5.6. Každá Zmluvná strana sa zaväzuje po dobu piatich (5) rokov po vystavení každej faktúry viesť a 
uchovávať verné a presné účtovné záznamy a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré môžu byť 
odôvodnene vyžadované pre výpočet alebo overenie čiastok splatných na základe tejto faktúry; tým 
nie je dotknutá povinnosť Zmluvnej strany uchovávať takéto podklady v lehotách podľa príslušných 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 

5.7. Percento rozdielu medzi celkovou finančnou čiastkou za prepojené volania zistenou z vlastných 
podkladov a čiastkou zistenou z podkladov druhej strany pre uznanie došlého daňového / účtovného 
dokladu sa stanoví vo výške ........... % pre prvé tri účtovacie obdobia komerčnej prevádzky, vo výške 
............% pre ďalšie tri po sebe nasledujúce obdobia komerčnej prevádzky, a ďalej potom vo výške 
............. %. 

5.8. Zmluvné strany začnú viesť záznamy volaní uskutočnených prostredníctvom prepojenia medzi 
systémami oboch Zmluvných strán pre účely fakturácie v prvý deň komerčného sprístupnenia 
prepojenia. 

5.9. Zmluvné strany sa dohodli, že ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy si navzájom vymenia reálne 
predpoklady mesačného odpočtu volaní zo svojho systému do systému druhej Zmluvnej strany, ktoré 
budú realizované prostredníctvom prepojenia podľa tejto Zmluvy počas prvého úplného kalendárneho 
mesiaca po komerčnom sprístupnení prepojenia. 

5.10. Zmluvné strany sa zaväzujú najneskôr desať dní pred ukončením kalendárneho štvrťroka 
navzájom si vymieňať mesačné predpoklady odpočtu volaní zo svojho systému do systému druhej 
Zmluvnej strany na obdobie nasledujúceho kalendárneho štvrťroka; v prípade nepredloženia 
predpokladov niektorou Zmluvnou stranou v stanovenom termíne sa ako predpoklad mesačného 
odpočtu volaní pre každý mesiac nasledujúceho kalendárneho štvrťroka použije hodnota posledného 
skutočného odpočtu volaní predloženého touto Zmluvnou stranou pred ukončením kalendárneho 
štvrťroka, v ktorom mal byť predpoklad predložený. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú bezodkladne 
si navzájom oznamovať zmeny týchto predpokladov, ak zistia okolnosti, na základe ktorých môžu 
predpokladať významné zmeny v objemoch a skladbe volaní, ako aj zmenu trendov a vývoja týchto 
údajov, napríklad v súvislosti s nárastom počtu koncových užívateľov, veľkoobchodnými vzťahmi s 
inými podnikmi, so zmenou cien či s obchodnými akciami pre koncových užívateľov. 
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Článok VI. 
Zodpovednosť 

 
6.1  Zmluvné strany zodpovedajú za škody vzniknuté porušením zmluvných povinností obsiahnutých v 

tejto Zmluve okrem prípadov porušenia spôsobeného okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.  
6.2 Každá Zmluvná strana bude niesť plnú zodpovednosť za existenciu, platnosť a trvanie akýchkoľvek 

relevantných súhlasov, licencií, oprávnení a iných osvedčení, ako aj za splnenie všetkých podmienok a 
povinností, ktoré sú potrebné pre výkon jej povinností v zmysle tejto Zmluvy, pre prevádzku jej 
systému, ako aj pre poskytovanie služieb.  

6.3 Zmluvná strana nezodpovedá druhej Zmluvnej strane za žiadne nároky tretích osôb voči Zmluvnej 
strane na základe ich zmluvného vzťahu s touto Zmluvnou stranou.  

6.4 Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené alebo z nej nevyplýva inak, žiadna zo Zmluvných strán nenesie 
voči druhej Zmluvnej strane zodpovednosť nad rámec povinnosti zodpovedného prevádzkovateľa 
elektronickej komunikačnej siete konať s náležitou starostlivosťou pri plnení svojich záväzkov z tejto 
Zmluvy. Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za konanie alebo opomenutie tretej strany 
- poskytovateľa elektronických komunikačných služieb, okrem prípadov a v rozsahu, v akom takáto 
tretia strana - poskytovateľ koná na základe príkazu Zmluvnej strany. 

6.5 Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich záväzkov z tejto Zmluvy, ak 
je takéto nesplnenie spôsobené okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť. Zmluvná strana dotknutá 
prípadom okolnosti vylučujúcej zodpovednosť alebo vyššej moci urýchlene oznámi druhej Zmluvnej 
strane odhadovaný rozsah a dobu trvania nemožnosti plniť svoje záväzky a vynaloží primerané úsilie 
na zmiernenie vzniknutých následkov. Po skončení omeškania v plnení alebo neplnení z dôvodu 
okolnosti vylučujúcej zodpovednosť alebo vyššej moci, Zmluvná strana dotknutá okolnosťou 
vylučujúcou zodpovednosť alebo vyššou mocou urýchlene oznámi druhej Zmluvnej strane takéto 
skončenie. Ak je z dôvodu okolnosti vylučujúcej zodpovednosť alebo vyššej moci plnenie Zmluvy 
jednej zo Zmluvných strán ovplyvnené len čiastočne, takáto Zmluvná strana zostáva zodpovedná za 
plnenie tých záväzkov, ktoré okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť alebo vyššou mocou nie sú 
dotknuté. 

 
Článok VII. 

Dôvernosť informácií 
 

7.1  Zmluvné strany budú za dôverné považovať všetky informácie, údaje a dokumenty (v papierovej 
podobe alebo elektronicky spracované), ktoré nie sú bežné alebo všeobecne dostupné a ktoré budú 
označené ako dôverné. 

7.2 Dôverné informácie, údaje a dokumenty môžu zmluvné strany použiť výhradne na účely, na ktoré boli 
poskytnuté. 

7.3 Dôverné informácie, údaje a dokumenty môžu zmluvné strany sprístupniť len takým fyzickým a 
právnickým osobám, ktoré ich nevyhnutne potrebujú na realizáciu Zmluvy. Zmluvné strany sú 
povinné zabezpečiť, aby tieto subjekty (t. j. najmä zamestnanci, dodávatelia, konzultanti, organizačné 
zložky, pridružené spoločnosti a iné subjekty, s ktorými sú Zmluvné strany zmluvne, majetkovo či 
inak prepojené alebo ktoré sú priamo či sprostredkovane ovládané alebo ovládajúce) podliehali 
povinnostiam uvedeným v tejto Zmluve. 

7.4 Povinnosť dodržiavať dôvernosť podľa tejto Zmluvy sa nevzťahuje na informácie, ktoré boli 
príjemcovi známe ešte pred ich poskytnutím Zmluvnou stranou, ktorá je poskytovateľom informácie, 
sú vo všeobecnosti známe alebo sa stali známe bez zásahu príjemcu, ktoré dobromyseľne získali tretie 
strany, ktoré vypracoval príjemca bez poskytnutia stranou poskytujúcou informácie, ktoré poskytla na 
zverejnenie písomným splnomocnením strana poskytujúca informácie alebo ktoré tretím stranám 
poskytla strana poskytujúca informácie bez akéhokoľvek záväzku dodržiavania dôvernosti. 

7.5 Pri plnení zákonnej povinnosti poskytnúť informácie, údaje a dokumenty dôverného charakteru musia 
byť všetky dokumenty alebo iné nosiče dôverných informácií či údajov použité ako dôkaz pred 
príslušnými štátnymi orgánmi, súdmi, notármi alebo inými orgánmi, ak tak ukladá zákon s označením, 
že sú predmetom obchodného tajomstva. 

7.6 . Zmluvné strany sú povinné dodržiavať dôvernosť podľa tejto Zmluvy počas účinnosti Zmluvy a aj po 
dobu piatich rokov od jej zániku. 

7.7 Zmluvná strana je povinná vrátiť celú dokumentáciu, vzorky, nosiče informácií, kópie a iné podklady 
strane, ktorá ich poskytla, na jej požiadanie a bez zbytočného odkladu. Rovnako budú Zmluvné strany 
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postupovať v prípade zániku zmluvných vzťahov podľa tejto Zmluvy alebo ak plánovaná obchodná 
transakcia nebola realizovaná. 
 

Článok VIII. 
Prerušenie a ukončenie poskytovania služieb 

  
8.1 Pokiaľ systém jednej zo Zmluvných strán preukázateľne spôsobuje bezprostredné priame ohrozenie 

zdravia alebo života akejkoľvek osoby, druhá Zmluvná strana môže pozastaviť v nevyhnutnej miere 
plnenie svojich povinností podľa tejto Zmluvy, a to do takej doby, ako je nevyhnutné pre obmedzenie 
alebo odstránenie ohrozenia bezpečnosti osôb.  

8.2 Pokiaľ systém jednej zo Zmluvných strán podstatným spôsobom nepriaznivo ovplyvňuje riadnu 
funkciu systému druhej Zmluvnej strany, ohrozená strana môže, po tom, čo primerane okolnostiam s 
čo možno najväčším predstihom poskytne oznámenie druhej Zmluvnej strane a Telekomunikačnému 
úradu, pozastaviť v nevyhnutnej miere a po nevyhnutnú dobu plnenie takých svojich záväzkov, ako je 
nevyhnutné pre zaistenie riadnej funkcie svojho systému. 

8.3 Pokiaľ jedna zo Zmluvných strán porušuje povinnosti jej vyplývajúce z tejto Zmluvy a prípadne zo 
všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane neplatenia splatných platieb podľa tejto Zmluvy, 
druhá Zmluvná strana môže porušujúcej Zmluvnej strane podať písomné oznámenie s uvedením 
porušenia a žiadosti o odstránenie porušovania zmluvných alebo zákonných povinností najneskôr do 
30 dní od dátumu takéhoto oznámenia alebo v naliehavom prípade v lehote nie kratšej ako sedem 
pracovných dní. Pokiaľ porušujúca Zmluvná strana neuskutoční nápravu v lehote, ktorú určí 
neporušujúca Zmluvná strana, neporušujúca Zmluvná strana môže až do doby uskutočnenia nápravy, a 
po predchádzajúcom poskytnutí oznámenia porušujúcej Zmluvnej strane, pozastaviť plnenie svojich 
povinností zo Zmluvy primerane a úmerne podľa okolností. 

8.4 Pokiaľ porušujúca Zmluvná strana neuskutoční nápravu v lehote uvedenej v oznámení o porušení, ide 
o podstatné porušenie Zmluvy a neporušujúca Zmluvná strana je oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť. 
Ak porušujúca Zmluvná strana uskutoční nápravu v lehote uvedenej v uvedenej v bode 8.3 Zmluvy, 
prípadne v oznámení o porušení, neporušujúca Zmluvná strana má povinnosť vziať oznámenie o 
porušení riadne späť a túto skutočnosť oznámiť aj Telekomunikačnému úradu. 

 
Článok IX. 

Trvanie a zánik Zmluvy 
 

9.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami. 
9.2 Zmluvu ju možné ukončiť na základe vzájomnej dohody uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami 

v písomnej forme, písomnou výpoveďou alebo písomným odstúpením od Zmluvy.  
9.3 Zmluvné strany môžu Zmluvu vypovedať z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez udania dôvodu. 

Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení 
výpovede druhej Zmluvnej strane. 

9.4 Každá zo Zmluvných strán je oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, ak: 
a) druhá Zmluvná strana alebo súd rozhodne o vstupe spoločnosti do likvidácie, ak príslušný súd 
rozhodne o vyhlásení konkurzu voči druhej Zmluvnej strane alebo o zamietnutí návrhu na vyhlásenie 
konkurzu voči druhej Zmluvnej strane pre nedostatok majetku, 
b) v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o elektronických komunikáciách zaniklo trvanie 
oprávnenia druhej Zmluvnej strany na prevádzkovanie verejných elektronických komunikačných sietí 
a poskytovanie elektronických komunikačných služieb vyžadujúcich vzájomné prepojenie podľa tejto 
Zmluvy, ak toto oprávnenie nie je kontinuálne nahradené iným oprávnením na poskytovanie 
elektronických komunikačných služieb.  

9.5 V prípade zániku Zmluvy bude každá zo Zmluvných strán oprávnená, v priebehu primeraného 
nasledujúceho obdobia a po podaní primeraného predchádzajúceho písomného oznámenia druhej 
Zmluvnej strane, vstupovať do objektov druhej Zmluvnej strany za účelom uskutočnenia 
nevyhnutných odpojení a zadržania vlastného zariadenia a vybavenia tejto Zmluvnej strany alebo tretej 
strany inštalovaného touto Zmluvnou stranou alebo pre ňu. Oprávnenie podľa tohto oddielu je však 
podmienené tým, že Zmluvná strana usilujúca sa o vstup do objektov poskytne druhej Zmluvnej strane 
primeranú možnosť vykonať odpojenie a vrátiť akékoľvek zariadenie alebo vybavenie a do objektov 
vstúpi iba vtedy, pokiaľ požiadaná Zmluvná strana tak nevykoná. Žiadne ustanovenie tohto oddielu 



 
 

Referenčná ponuka spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o. na prepojenie verejných telefónnych sietí  

 

neoprávňuje Zmluvnú stranu, ktorá usiluje o vstup do objektov, vstúpiť do objektov, ku ktorým druhá 
Zmluvná strana už nemá prístup. 

 
Článok X. 

Záverečné ustanovenia 
 

10.1 Táto zmluva upravuje iba prepojenie siete ANTIK a siete Žiadajúceho podniku  
prevádzkovaných Zmluvnými stranami a súvisiace záležitosti a nebude vykladaná tak, že by 
poskytovala prostriedok právnej ochrany, nárok, právo, výhodu či dôvod k žalobe akejkoľvek tretej 
osobe.  

10.2 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvorí:  
Príloha č. 1: Technická časť zmluvy o prepojení  
Príloha č. 2: Cenník  
Príloha č. 3: Vzor odpočtu volaní 
Príloha č. 4: Zoznam kontaktných osôb 

10.3 Zmeny a doplnky tejto Zmluvy je možno prijímať iba vo forme písomných dodatkov k tejto 
Zmluve podpísaných oboma Zmluvnými stranami, inak sú neplatné. 

10.4 Práva a povinnosti Zmluvných strán sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
Právomoc na riešenie sporov z tejto Zmluvy majú súdy Slovenskej republiky. 

10.5 Na právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/ 1991 
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ustanovenia zákona č. 610/2003 Z. z. 
o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. 

10.6 V prípade, že niektoré ustanovenia tejto Zmluvy sa stanú nevykonateľnými alebo neúčinnými, 
alebo v prípade, ak táto Zmluva obsahuje medzery, nie je tým dotknutá platnosť ostávajúcich 
ustanovení. Na mieste neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia platí ako dojednané také 
ustanovenie, ktoré najviac zodpovedá zmyslu a účelu neúčinného ustanovenia. V prípade medzier platí 
ako dojednané ustanovenie také ustanovenie, ktoré zodpovedá tomu, čo by bolo podľa zmyslu a účelu 
tejto Zmluvy dojednané, keby na to Zmluvné strany pamätali. 

10.7 Zmluva sa vyhotovuje v dvoch /2/ exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá 
zo Zmluvných strán obdrží po jednom /1/ origináli. 

10.8 Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu neuzavreli v tiesni, ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, a že táto Zmluva vyjadruje ich skutočnú a slobodnú vôľu. Zmluvné strany prehlasujú, že 
si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a  ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany 
obsah Zmluvy na dôkaz svojho súhlasu potvrdzujú svojím podpisom. 
 
 

V Košiciach, dňa .....................     V Košiciach, dňa ..................... 
 
 
 
 

__________________________            __________________________ 
             ANTIK Telecom s.r.o.                                         ....................................        
             ....................................                                         ....................................       
 
 
 
 

Prílohy:  Príloha č. 1: Technická časť zmluvy o prepojení  
Príloha č. 2: Cenník  
Príloha č. 3: Vzor odpočtu volaní 
Príloha č. 4: Zoznam kontaktných osôb 

 


