
Číslo z CRZ ÚPSK: Dodatok 104/2020 

DODATOK č. 11202007 
 

k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 0120061268 - Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK - 
VUCNET (číslo v CRZ ÚPSK: 390/2008/OINF) 

(ďalej len "Dodatok")  
uzavretý v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona 

č. 351/2011 Z. z . o elektronických komunikáciách v platnom znení s prihliadnutím článok XI. bod 2. Zmluvy a § 50 
Občianskeho zákonníka 

 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
Účastník: 
Prešovský samosprávny kraj 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov 
IČO: 37870475 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, IBAN: SK 5481800000007000519082 
 
Zastúpený:  PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda Prešovského samosprávneho kraja 
(ďalej aj ako „PSK“ alebo „Účastník“) 
 

a 
Poskytovateľ: 
Slovak Telekom, a.s. 
Bajkalská 28 
817 62 Bratislava 
IČO: 35763469 
DIČ: 2020273893 
IČ DPH: SK 2020273893 
Bankové spojenie: VÚB, a.s., IBAN: SK20 0200 0000 0023 1409 3958, SWIFT: SUBASKBX 
 
Zastúpený:  Ing. Roman Olekšák - Manažér predaja korporát. zákazníkom, splnomocnenec na 
základe Podpisového poriadku spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri, vedenom pri Okresnom súde Bratislava 1., odd. Sa, vl. č. 
2081/B  (ďalej aj ako „ST“ alebo „Podnik“) 
 
 

Článok II. 
Úvodné ustanovenia 

 
ST a Účastník uzavreli dňa 13.12.2006 Zmluvu o poskytovaní verejných služieb (pôvodný názov 
Zmluva o pripojení) - Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK - VUCNET č. 0120061268 v znení jej 
Dodatkov  (ďalej len „Zmluva“). 
 

 
 
 



Článok III. 
Predmet dodatku 

 
Zmluvné strany sa v súlade so Zmluvou dohodli na pokračovaní poskytovania služieb Prenájom IT a 
Network Device Support, ktorých predmetom je technická a servisná podpora už prevádzkových 
centrálnych prvkov sieťovej infraštruktúry v sieti LAN Úradu PSK a poskytnutie doplnkov LAN pre 
zabezpečenie prevádzky, funkčnosti a bezpečnosti informačných a komunikačných systémov 
prevádzkovaných v sieti VUCNET Prešov.  
Podnik poskytne servisnú podporu minimálne na obdobie viazanosti poskytovania uvedených služieb, 
čo je chápané ako zmena parametrov (predĺženie servisnej záruky na už dodaných zariadeniach). 
Zároveň sa zmluvné strany dohodli, že po uplynutí doby viazanosti od účinnosti tohto Dodatku môže 
Účastník požiadať o prevedenie technických zariadení využívaných na poskytovanie služieb 
špecifikovaných v Prílohe č. 2 už v predchádzajúcom období do svojho majetku za cenu 1,00 EUR bez 
DPH za jedno zariadenie. To však nevylučuje fakt, že Účastník môže ďalej požiadať Podnik 
o pokračovanie vo využívaní technickej  a servisnej podpory centrálnych prvkov sieťovej infraštruktúry 
aj v ďalšom období a Podnik túto službu bude poskytovať za mesačnú úhradu špecifikovanú v zmysle 
Prílohy č. 1. 
 

Článok IV. 
Ostatné ustanovenia 

 
1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Účastníka. 
2. Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých zmluvne strany obdržia po dve 

vyhotovenia. 
3. Všetky ostatné ustanovenia platnej Zmluvy neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti 

bez zmeny. 
 

Článok V. 
Zoznam príloh 

 
Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a tohto Dodatku sú prílohy: 
1. Príloha č. 1 - Špecifikácia k Zmluve o poskytovaní verejných služieb -  Doplnkové služby 

k službe Business 
2. Príloha č. 2 - Rozsah poskytovaných služieb  
 
 
V mene Podniku: 
V Bratislave dňa 22.10.2020                                                                       v.r. 
 ................................................ 
 Slovak Telekom, a.s. 
 Ing. Roman Olekšák  
 
 
 
V mene Účastníka:  
V Prešove dňa 26.10.2020 
 v.r. 
 ................................................... 
 Prešovský samosprávny kraj 
 PaedDr. Milan Majerský, PhD. 

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 26.10.2020 
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 27.10.2020 


