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Zmluva č. 1141 o poskytovaní rádiokomunikačných služieb 
uzavretá podľa Obchodného zákonníka v platnom znení 

VERE...JNÁ RÁDIOVÁ SIEŤ 

medzi 

Prevádzkovateľ : Technopol lnternational, a. s., 
Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava 

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č.: 1465/B 
Zastúpená: Ing. Tibor Lôrincz, riaditeľ OS 1 

tel.: 02/68286126, 68286130 fax: 02/63812180 
IČO: 35723343 IČ DPH: SK2020210027 
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., č. účtu : 2929250016/1100, IBAN: SK4011000000002929250016 

a 

A - UCASTNIK (fyzická osoba) 
Titul: 1 1 Meno: 1 Priezvisko: 
Ulica: PSC: 
Mesto: 
Telefónne číslo : Císlo OP: 
Rodné číslo: Státna príslušnosť: 

Bankové spojenie: Císlo účtu: 

B - UCASTNIK (právnická osoba) 
Obchodné meno/Názov: Mesto Zlaté Moravce 
Sídlo (adresa) : Ul. 1. máia 2, 953 01 Zlaté Moravce 
Kontaktná osoba (meno, priezvisko) : PhDr. Marián Takáč, náčelník Mestskej polície 
Telefónne číslo : ICO: 00308676 
IC DPH: Císlo účtu : 33422162/0200 

IBAN: SK2202000000000033422162 
Bankové spojenie: VÚB Banka, BIC SUBASKBX 
Reqister: 

ADRESA ZASIELANIA FAKTUR 
Firma: Mesto Zlaté Moravce 
Meno a priezvisko: 
Ulica: Ul. 1. mája 2 1 PSC: 953 01 
Mesto: Zlaté Moravce 

SLUZBY 
Počet a typ rádiostaníc (ROS): 4 ks Motorola MOTOTRBO DP1400 ručná digitálna rádiostanica 

1 ks Motorola MOTOTRBO DM1400 vozidlová digitálna rádiostanica 
1 ks Motorola MOTOTRBO DM1400 základňová digitálna rádiostanica 

Základná hovorová skupina: 2x DIREKT simplexný kanál 
Dalšie hovorové skupiny: NIE 
Privátne volanie: NIE 1 Prehľadávanie: 1 NIE 
Inštalácia vozidlovej ROS: ÁNO ! Inštalácia disp. ROS : IÁNO 
Táto zmluva sa uzatvára medzi účastníkom a prevádzkovateľom pn dodržaní nasledovných podmienok: 

1. Účastník sa zaväzuje zaplatiť cenu za rádiostanice a príslušenstvo v zmysle cenovej ponuky z 24.6.2014, 
ktorá tvorí neoddeliteľnú časť zmluvy. Účastník sa zaväzuje zaplatiť mesačné poplatky za používanie 
rádiostaníc (hovorné), ktoré mu prevádzkovateľ vyfakturuje k poslednému kalendárnemu dňu príslušného 
mesiaca. Splatnosť faktúr je 14 dní od doručenia účastníkovi. Prechod vlastníctva rádiostaníc a 
príslušenstva z prevádzkovateľa na účastníka sa uskutoční dňom zaplatenia kúpnej ceny zariadení. 
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2. 

3. 
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8. 

9. 

Zmluva sa podpisuje na dobu neurčitú. Účastník sa zaväzuje, že po dobu 24 mesiacov od dátumu aktivácie 
zakúpených rádiostaníc nepožiada o ukončenie zmluvy. Pokiaľ po uplynutí 24 mesiacov účastník požiada 
o ukončenie zmluvy, výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť prvým nasledujúcim dňom po 
doručení písomnej výpovede prevádzkovateľovi . 

Účastník berie na vedomie, že v prípade porušenia zmluvných podmienok a následného vypojenia zo 
strany prevádzkovateľa resp. z dôvodov straty, odcudzenia alebo zničenia rádiostanice v lehote do 24 
mesiacov od aktivácie rádiostanice sa vykoná jej deaktivácia. Avšak v takom prípade je účastník povinný 
uhradiť nasledovnú sumu na úhradu vzniknutých nákladov spojených s jej predajom: v prvých 6. mesiacoch 
od aktivácie 230,00 €bez DPH za každú deaktivovanú rádiostanicu, v 7.-12. mesiaci od aktivácie 190,00 € 
bez DPH za každú deaktivovanú rádiostanicu, v 13.-18. mesiaci od aktivácie 150,00 €bez DPH a v 19.-24. 
mesiaci od aktivácie za každú deaktivovanú rádiostanicu 22,90 € bez DPH za každý mesiac zostávajúci do 
24-mesačnej lehoty od termínu aktivácie. Túto čiastku uhradí účastník na základe faktúry vystavenej 
prevádzkovateľom . 

Pokiaľ by Prevádzkovateľ menil štruktúry a výšky poplatkov za služby uvedené v cenovej ponuke 
z 24.6.2014 a účastník s takouto zmenou nesúhlasí, má právo vypovedať Zmluvu písomne ku dňu účinnosti 
nových cien za služby. Pokiaľ ku dňu výpovede neuplynie 24-mesačná lehota viazanosti zmluvy, je účastník 
povinný odpredať rádiostanice prevádzkovateľovi za primeranú cenu vyčíslenú prevádzkovateľom so 
zohľadnením opotrebovania a doby používania. V tomto prípade nebudú aplikované ustanovenia čl 3. 
zmluvy. .. ' 

Účastník bude platiť včas cenu služieb v súlade so Všeobecnými podmienkami poskytovania základných a 
voliteľných rádiokomunikačných služieb verejnej rádiovej siete RADIOPOL tak, aby nedošlo k vypojeniu z 
prevádzky zo strany prevádzkovateľa. 

Zmluva vstúpi v platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. Aktivácia zakúpených rádiostaníc a 
príslušných služieb do siete RADIOPOL sa uskutoční ku dňu uvedenému na dodacom liste. Účastník hradí 
mesačné poplatky za služby - hovorné bez obmedzenia hovorového času - vo výške 22,90 € bez 
DPH/mesačne za každú rádiostanicu od termínu aktivácie (v zmysle cenovej ponuky z 24.6.2014) . V cene 
22,90 €bez DPH/mesiac je zahrnutá aktivácia dvoch nezávislých DIRECT kanálov. 

Podmienky, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia Všeobecnými podmienkami poskytovania 
základných a voliteľných rádiokomunikačných služieb verejnej rádiovej siete RADIOPOL. 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné podmienky poskytovania základných a voliteľných 
rádiokomunikačných služieb verejnej rádiovej siete RADIOPOL, záručné podmienky a cenová ponuka 
z 24.6.2014. 

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia. 

V Zlatých Moravciach, dňa : -1 G. q. lOc11 V Bratislave, dňa: 

PODPIS A PEČIATKA ÚČASTNÍ PODPIS A PEČIATKA PREVÁDZKOVATEĽA: 

Pri podpise zmluvy účastník na identifikáciu predloží OP alebo Živnostenský list alebo Výpis z obchodného 
registra. 
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