
ICS Systems s.r.o., Mýtna 558/10, 916 01  Stará Turá

Z M L U VA  O  I N Š TAL Á C I I
O P T I C K E J  S I E T E  F T T X

a zariadení potrebných k pripojeniu do Privátnej dátovej siete medzi zmluvnými stranami uvedenými v bodoch 1. a 2.:

1. POSKYTOVATEĽ

Spoločnosť: ICS Systems s.r.o. Sídlo: Mýtna 558/10, 916 01  Stará Turá IČO: 36306452 IČ DPH: SK2021426429
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 15163/R

POVINNÉ ÚDAJE (formulár vypĺňajte čitateľne) 

2. ŽIADATEĽ

2.1. Osobné údaje Žiadateľa (resp. splnomocnenej, oprávnenej, poverenej osoby / štatutárneho orgánu / zákonného zástupcu)

Titul(y): Funkcia: Číslo OP:

Meno: Telefón:

Priezvisko: Email:

2.2. Adresa Žiadateľa (bydlisko / sídlo spoločnosti)

Ulica: Číslo:

Mesto / obec: PSČ:

2.3. Obchodné údaje Žiadateľa (vyplňte len v prípade, ak ste Žiadateľ právnická osoba alebo FO - podnikateľ)

Obchodné meno:

DIČ / IČ DPH: IČO:

3. PRÍPOJKA

3.1. Detail budovy (vyplňte len v prípade, ak sa prípojka nachádza vo viac-bytovom dome, napr. panelák...)

Poschodie: Počet bytov na poschodí:

Číslo bytu: Počet bytov v budove:

3.2. Adresa prípojky (vyplňte len v prípade, ak je iná ako v bode 2.2. Adresa Žiadateľa)

Ulica: Číslo:

Mesto / obec: PSČ:

3.3. Kontakt na osobu v adrese prípojky (vyplňte len v prípade, ak je iný ako v bode 2.1. Osobné údaje Žiadateľa)

Titul(y), meno, priezvisko: Telefón:

Obchodné meno: Email:

NEPOVINNÉ / DOPLŇUJÚCE ÚDAJE

4. FAKTURÁCIA

4.1. Adresa fakturačná (bude uvedená na faktúre; vyplňte len v prípade, ak je iná ako v bode 2.2. Adresa Žiadateľa)

Ulica: Číslo:

Mesto / obec: PSČ:

4.2. Kontakt na osobu v adrese fakturácie (vyplňte len v prípade, ak je iný ako v bode 2.1. Osobné údaje Žiadateľa)

Titul(y), meno, priezvisko: Telefón:

Obchodné meno: Email:

5. ZASIELANIE

5.1. Adresa zasielania písomností (vyplňte len v prípade, ak je iná ako v bode 3.2. Adresa prípojky)

Ulica: Číslo:

Mesto / obec: PSČ:

5.2. Kontakt na osobu v adrese zasielania písomností (vyplňte len v prípade, ak je iný ako v bode 3.3. Kontakt na osobu v adrese prípojky)

Titul(y), meno, priezvisko: Telefón:

Obchodné meno: Email:

6. SLUŽBA (ak nie ste rozhodnutý nevypisujte; vybranú možnosť označte krížikom) 

6.1. Program
 Hyperion:  Helios:

 Iný:  Výstavba:

6.2. Rýchlosť (v kbit/s)
Download / upload:

6.3. Viazanosť (v mesiacoch)
 36  30  24  18  12  Neviazanosť  Iná:

6.4. Počet inštalovaných počítačov
 1  Viac

6.5. Žiadam o optický WiFi modem (TV)
 Áno   Nie

6.6. Žiadam o router
 Áno   Nie

6.7. Akcia | Súčasť balíka

V prípade, ak Žiadateľ v časti 3. 4. alebo 5. uvedie adresu či kontaktnú osobu inú ako svoju, je pred takýmto konaním povinný túto osobu o tom upovedomiť a  zabezpečiť jej
súhlas. Ak by takýto súhlas Žiadateľ nezabezpečil, zodpovedá v plnom rozsahu za prípadnú škodu či akúkoľvek inú ujmu ICS, ako aj osobám, ktoré uviedol, a  ktorým takáto
ujma vznikla.
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ICS Systems s.r.o., Mýtna 558/10, 916 01  Stará Turá

NEPOVINNÉ / DOPLŇUJÚCE ÚDAJE

7. DOPORUČENIE

7.1. Dozvedeli ste sa o nás
 Známy  Internet  Leták  Časopis/noviny  Billboard  Rozhlas  TV

7.2. Doporučil (meno, priezvisko)

Časť I. Úvodné ustanovenia 

1. Zmluva o inštalácii optickej siete FTTX sa uzatvára v súlade so Všeobecnými podmienkami
na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby vydanými spoločnosťou ICS Systems s.r.o.,
medzi zmluvnými stranami: „Poskytovateľ“ a „Žiadateľ“.

2. Pojmy: 
a) „ICS“ alebo „Poskytovateľ“ sa rozumie spoločnosť ICS Systems s.r.o. (ďalej len ICS) 
b) „Žiadateľ“  sa  rozumie  súkromná  osoba,  firma,  právnická  osoba  alebo  osoba,  ktorá  je

oprávnená konať v mene právnickej osoby alebo firmy a požiadala o inštaláciu pripojenia k
Privátnej dátovej sieti. Táto osoba je podpísaná v zmluve o inštalácii  optickej siete FTTX
za stranu Žiadateľa.

c) „PDS ICS“ sa rozumie Privátna dátová sieť spoločnosti ICS. 
d) „Prístupový bod k PDS“ sa rozumie miesto, kde je ukončený káblový rozvod ICS k prístupu

k PDS ICS vyhradeným ethernetovým sieťovým konektorom alebo optickou zásuvkou, ak
nieje v Zmluve o pripojení optickej siete FTTX dohodnuté inak. Káblový rozvod ICS musí
byť ukončený v mieste, ku ktorému má Žiadateľ právo užívania. 

e) „Retranslačná  stanica“  sa  rozumejú  zariadenia,  ktoré  umožňujú  pripojenie  ďalších
zákazníkov do PDS ICS. 

Časť II. Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Zmluvou o inštalácii optickej siete FTTX sa ICS zaväzuje nainštalovať v miestach,            ku
ktorým má Žiadateľ právo užívania, prístupový bod k PDS ICS za nižšie určených podmienok,
ale nezaväzuje sa k pripojeniu Žiadateľa do PDS ICS. K pripojeniu Žiadateľa k PDS ICS dôjde
až  na základe platnej  a účinnej  Zmluvy o  pripojení   optickej  siete  FTTX uzavretej  medzi
Žiadateľom a ICS. 

2. Zmluvou o inštalácii  optickej  siete FTTX sa Žiadateľ  zaväzuje povoliť  obhliadku, inštaláciu
a následne uzavrieť Zmluvu o pripojení optickej siete FTTX za dohodnutých podmienok. 

Časť III. Obhliadka miesta pripojenia k PDS ICS 

1. ICS je povinná vykonať bezplatnú obhliadku v priestoroch, ku ktorým má súkromná osoba,
firma,  alebo právnická osoba (ďalej  len Žiadateľ)  právo užívania.  Obhliadkou sa pre účely
inštalácie rozumie zmeranie intenzity signálu PDS ICS a možnosť privedenia tohto signálu
ku koncovému zariadeniu Žiadateľa do priestorov, ku ktorým má Žiadateľ právo užívania. ICS
sa zaväzuje vykonať bezplatnú obhliadku za týchto podmienok: 
a) Žiadateľ umožní prístup, alebo takýto prístup sprostredkuje, (ak nejde o priestory, ku ktorým

má Žiadateľ právo užívania) zamestnancom ICS vykonávajúcim obhliadku do miest, kde
bude  meraná  intenzita  signálu  PDS  ICS  a  do  priestorov,  kde  eventuálne  môže  byť
umiestnený  anténny  prijímač  k  prístupu  do  PDS  ICS.  Takýto  prístup  umožní  alebo
sprostredkuje Žiadateľ na vlastné náklady. 

b) Žiadateľ  je  povinný  prideliť  zamestnancom  ICS  osobu,  ktorá  ich  bude  sprevádzať
pri obhliadke,  alebo  pracovníkov  ICS  sprevádzať  osobne.  V prípade,  že  takáto  osoba
nebude Žiadateľom určená, sú pracovníci ICS oprávnení obhliadku odmietnuť.           Ak
Žiadateľ takúto osobu neurčí a napriek tomu umožní zamestnancom ICS prístup do miest,
kde má byť obhliadka vykonaná, osobne zodpovedá za všetky prípadné škody spôsobené
zamestnancami ICS. 

Časť IV. Inštalácia zariadení potrebných k pripojeniu do PDS ICS 

1. ICS  sa  zaväzuje  vykonať  inštaláciu  telekomunikačného  zariadenia  do priestorov  určených
Žiadateľom za týchto podmienok: 
a) ak Žiadateľ povoľuje montáž káblového rozvodu a retranslačných staníc PDS ICS a to i v

prípade, že Žiadateľ je vlastníkom mikrovlného telekomunikačného zariadenia (ďalej len
zariadenia). Zároveň Žiadateľ bezvýhradne súhlasí s pripojením ďalších užívateľov na toto
zariadenie, čo potvrdzuje Žiadateľ podpisom tejto zmluvy. 

b) ak je zariadenie umiestnené v priestoroch, ku ktorým má Žiadateľ právo užívania a z tohto
zariadenia užívajú prístup k PDS ICS aj iný užívatelia, alebo v miestach,      ku ktorým má
Žiadateľ právo užívania je umiestnené retranslačné zariadenie. Po zrušení alebo uplynutí
platnosti Zmluvy o pripojení optickej siete FTTX Žiadateľ bezvýhradne umožní ponechať
tieto  zariadenia  či  retranslačné stanice v  týchto  priestoroch a  to  do doby,  pokiaľ  bude
nevyhnutné  zo  strany  spoločnosti  ICS  tieto  zariadenia   využívať.  Za  túto  službu  sa

spoločnosť  ICS  zaväzuje  poskytnúť  užívateľovi  náhradu  vzniknutých  nákladov  za
elektrickú energiu vrátane prenájmu v maximálnej výške určenej spoločnosťou ICS. 

c) ak  obhliadka miesta,  kam má byť  pripojenie  k PDS ICS, potvrdila  dostatočnú intenzitu
signálu PDS ICS a nie sú známe okolnosti, ktoré by bránili v inštalácii zariadení           a
káblových rozvodov potrebných k prístupu do PDS ICS a k vytvoreniu prístupového bodu k
PDS ICS,  vtedy  Žiadateľ  bude vyzvaný k  zaplateniu  prvej  časti  inštalačného poplatku
formou faktúry. 

d) inštalačný poplatok  je nutné identifikovať ICS na svojom účte  do 14 dní od vystavenia
faktúry,  príp.  zaplatiť  v  hotovosti.  ICS  sa  zaväzuje  do 14 dní  odo  dňa  identifikácie
inštalačného poplatku na svojom účte začať inštaláciu telekomunikačných zariadení    a
rozvodov  potrebných  pre  prístup  k  PDS  ICS.  V prípade  nepripísania  poplatku
do 14 pracovných  dní  od  vystavenia  faktúry  na účet  ICS,  pozastaví  ICS  poskytovanie
služby až do zaplatenia inštalačného poplatku. 

e) ak Žiadateľ  nieje vlastníkom priestorov či  stožiarov alebo anténnych držiakov (ďalej len
stožiarov), kam má byť nainštalovaný anténny prijímač a telekomunikačné zariadenie k
prístupu do PDS ICS, je povinný na vlastné náklady obstarať povolenie od majiteľa týchto
priestorov a stožiarov na inštaláciu telekomunikačných zariadení.  Pokiaľ bude potrebné
zriadiť stožiar, je Žiadateľ povinný na vlastné náklady obstarať povolenie     na zriadenie
takéhoto stožiara od majiteľa priestorov, kde má byť stožiar zriadený. 

f) ak je potrebné pre prístup k PDS ICS zriadiť stožiar, zriaďuje ho Žiadateľ na vlastné náklady
v miestach určených pracovníkmi PDS ICS pri obhliadke, ku ktorým             má Žiadateľ
právo užívania. Inštalácia pre prístup k PDS ICS je odložená do času, kým Žiadateľ stožiar
zriadi. Stožiar musí spĺňať všetky bezpečnostné požiadavky platné pre takéto zariadenia. V
prípade, že ich nespĺňa a Žiadateľ napriek tomu bude trvať na inštalácii telekomunikačných
zariadení a rozvodov, podpisom Zmluvy              o inštalácii optickej siete FTTX preberá
všetku zodpovednosť za škody týmto spôsobené, vrátane náhrady škôd spôsobených na
zariadeniach a rozvodoch ICS. 

g) Žiadateľ  môže požiadať ICS o zriadenie stožiaru na náklady Žiadateľa.  Ak stožiar nieje
možné zriadiť v súlade s bezpečnostnými predpismi platnými pre takéto zariadenia, bude
na  to  Žiadateľ  zo  strany  ICS upozornený.  Ak  napriek  tomu bude  Žiadateľ  trvať    na
inštalácií  telekomunikačných zariadení k prístupu do PDS ICS, podpisom Zmluvy    o
inštalácii optickej siete FTTX preberá všetku zodpovednosť za prípadné škody spôsobené
týmito zariadeniami vrátane náhrady škôd na zariadeniach a rozvodoch    vo vlastníctve
ICS. 

h) ak Žiadateľ nemá vo vlastníctve zariadenia, alebo jeho zariadenia, príp. ich časť, nespĺňajú
podmienky k pripojeniu do PDS ICS, ICS Žiadateľovi poskytne vlastné zariadenia, ktoré po
splnení časti II  Zmluvy o inštalácii  optickej siete FTTX                    a po uhradení
inštalačného  poplatku  budú  nainštalované  u  Žiadateľa.  Zariadenia,  káble  a  káblové
rozvody  spájajúce  tieto  zariadenia  zostávajú  vo  vlastníctve  ICS.  Žiadateľovi  zostávajú
vo vlastníctve káble a káblové rozvody bližšie špecifikované        v inštalačnom protokole,
ktoré  tvoria  druhú časť  inštalačného poplatku a  Žiadateľ        je povinný ich uhradiť.
Po uhradení  inštalačného  poplatku  určeného  platnou  tarifou  ICS  a  druhou  časťou
inštalačného poplatku sa považuje inštalácia za uhradenú. 

Časť V. Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva môže stratiť  platnosť len z dôvodu technickej neuskutočniteľnosti  elektronickej
komunikačnej  služby  (nenameraná  intenzita  signálu,  prípadne  iné technické  prekážky),  o
ktorej môže rozhodnúť poverený pracovník ICS. 

2. Po ukončení inštalácie zo strany ICS bude medzi zmluvnými stranami podpísaný inštalačný
protokol.  Dňom  podpísania  inštalačného  protokolu  sa  považuje  inštalácia  za ukončenú  a
Žiadateľ sa zaväzuje s ICS uzavrieť Zmluvu o pripojení optickej siete FTTX v lehote určenej
ICS, najneskôr však do 180 dní. 

3. Žiadateľ sa zaväzuje najneskôr do 180 dní od podpisu tejto zmluvy uzavrieť Zmluvu o pripojení
optickej siete FTTX a to v lehote určenej ICS. 

4. V prípade, ak medzi ICS a Žiadateľom nedôjde k uzavretiu Zmluvy o pripojení optickej siete
FTTX z viny Žiadateľa v uvedenej lehote, zaväzuje sa Žiadateľ uhradiť ICS zmluvnú pokutu
vo výške minimálne € 165,97 (5.000,- Sk), maximálne € 497,91 (15.000,- Sk).

5. Žiadateľ  je  povinný  umožniť  kedykoľvek  pracovníkom  ICS  prístup  k zariadeniam
a telekomunikačným rozvodom nevyhnutným k prístupu do PDS ICS. 

8. POZNÁMKA

Zmluva nadobúda účinnosť dňom:

Žiadateľ svojím podpisom dáva súhlas, aby údaje o jeho osobe boli spracovávané v zmysle platných právnych predpisov SR o  ochrane osobných údajov v
informačných systémoch spoločnosti ICS Systems a jej obchodných partnerov na účely evidencie, priameho marketingu produktov a služieb ICS Systems
akoukoľvek formou ako aj na uplatňovanie práv ICS Systems a jej obchodnými partnermi.

Podpis (príp. pečiatka) Žiadateľa (resp. splnomocnenej osoby alebo štatutárneho orgánu):

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy je pre nich jasný a zrozumiteľný, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Pracovník:

Miesto: Miesto:

Dátum: Dátum:

ICS Systems s.r.o. 
 Mýtna 558/10 

916 01  Stará Turá 

Podpis (príp. pečiatka) Žiadateľa
(resp. splnomocnenej osoby alebo štatutárneho orgánu)

Podpis a pečiatka pracovníka ICS

Aktualizácia tlačiva: 29.4.2015
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