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Zm[uva o poskytovaní verejných s[užieb
uzavretá s súLade s ust. z. Č. 351 /2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v zneni neskorších
predpisov Č. GEN18080958901 (dMe] ako „ZmLuva“)

ZmLuvné strany

Podnik

Obchodné meno: Srovanet, as.

Sídlo: Záhradnicka 151,82108 Bratislava

ičo: 35954612

DIČ: 2022059094

iČ DPH: 5K2022059094

Zapisaný: Obchodný register Gkresného súdu Bratislava I. odd. Sa, vložka č. 369218

Zastúpený: Karol Bieik, vedúci timu KAM, na základe plnomocenstva

(ďalej en ‚.S:ovanet‘)

a

Účastník

Obchodné meno: Kalná KTR, s.r.o.

Sídlo! Miesto podnikania: Červenej armády 55,93532 Kalná nad Hronom

ičo: 36541940

DIČ: 2021577437

iČ DPH: SK2021577437

Zapísaný: Occhodný register Okresného súdu Nilra. odd. Sro, vložka č. 12588/N

teiefón:

e-mail: gonda@kalnaktr.sk

V mene ktorého koná!Zastúpený: Jozef Gonda, kunateľ

(ďalej len ‚Účastník‘)
(SEovapet a Účastník ďaiej spou len 2muvné strany‘)
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I. Predmet Zmluvy
1.1 Predmetom tejto Zmluvy je poskytovanie elektronickej komunikačnej služby špecifikovanej v tejto Zmluve a jej prĺlohách za podmienok a

spčsoboni uvedeným v tejto Zmluvo a jej prilohách.
1.2 Slovanet Sa zavázuje poskytovať Účastníkovi elektronicků komunikačnú službu alebo elektronické komunikačné služby podľa

Špecifikácie služby uvedenej v prilohách tejto Zmluvy (ďalej ako „Služba) a Účastnĺk Sa zavázuje platit za poskytovanie Služby
dojednanú cenu.

1.3 Poskytovanie jednotlivej Služby za dojednanú cenu podľa príslušnej Špecif‘ikácie Služby uvedenej v prĺlohe tejto Zmluvy predstavuje
samostatný a oddeliteľný predmet tejto Zmluvy. Pokiaľ je poskytovaných Služieb viac, každá Služba predstavuje čiastočný, samostatný a
oddeliteľný predmet tejto Zmluvy

II. Cena Stužby
2,1 Cena Služby bela určená dohodou Zmluvných strán vo výške uvedenej v prislušnej Špecifíkácii Služby. Cena Služby pozostáva ze

Zriaďovacieho poplatku Služby, Pravidelného poplatku za Službu a ďalších poplatkov podľa dohody Zmluvných strán (ďalej len ‚Cena
Služby‘).

2.2 Prípadné nevyuživanie Služby poskytovanej Účastnikovi na základe tejto Zmluvy nemá vplyv na povinnosť Účastníka uhrádzat Cenu
Služby podľa lejlo Zmluvy

III. Doba trvania Zmluvy
3.1 Táto Zmluva Sa uzatvára na dobu určitú, ato do dňa ukončenia poskylovania poslednej Služby Účastníkovi na Základe tejto Zmíuvy.
3.2 Ak Slovanet poskytuje Učastníkovi na základe tejto Zmluvy niekoVko Služieb, ukončenie poskytovania niektorej ze Služieb má povahu

čiastočného ukončenia Lejte Zmluvy len v rozsahu ukončovanej Služby.

IV. Sankcie
4.1 Ak Účastník pouší povinnost riadne a včas uhrádzat Cenu S užby a dostane Sa do omeškanía s úhradou aspoň dvocb po sebe

rasledujúcich Cen Služby. vznikne Slovanetu právo na zap!atenie zmluvnej pokuty. Výška zmluvnej pokuty bude yvpočitaná akc násobek
počtu mesacov dohodnutej Doby viazanosti Služby a sumy Pravidelného poplatku za Službu bez DPH, znížený O súčet PravídeEných
poplatkov za Sljžbu bez DPH vyfakturovaných Účastníkovi do ukončenia poskytovania Služby inak ako dohodou Zm‘uvných strán.

Vzorec výoočtL zmluvnej pokuty:

Ĺpočet mesiacov Doby viazanosti x Pravidelný pcplalok za Službu bez DPH: — suma všetkýcn Pravíde1nýcn poplatkov za Službu bez DPH
vyfakturovaných Učastníkovi do ukončena poskytovania Služby = výška zmluvnej pokuty.

Nárok na zrrluvnú nekutu podfa tohto bodu nevzniká v prípade Služby poskytovanej bez dojednanej Doby viazanosti

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v pripade omeškania Účastníka s úhradou Ceny Služby je Účastník povinný zaplatit Slovanetu úroky z
omeškania vo výške 0,05% denne z neuhradenej sumy za každý začatý deň omeškania.

V. Práva a povinnosti
5.1 Slovanet je oprávnený poverit yvkonanim niektorých činnosti podľa teto Zmluvy inú odbome spčsobilú osobu.
5.2 Učastník je povinný umožnit Slovanetu včasný a riadny prístup na miesto poskytovanía Služby a poskytnút mu všetku potrebnú

súčinnost pri plnení tejtn Zmluvy Počas doby omeškania Účastníka s poskytnutím súčinností alebo splnenim svojich povinností nie je
Slovanet v omeškaní so splnením povinnosti podľa tejto Zmluvy.

5.3 Ak Učastník neuhradí Cenu Služby ani do 30 dní odo dňa splatnosti Ceny Služby, Slovanet je oprávnený prerušit poskytovanie Služby, a
to až do úplného zaplatenia Ceny Služby Preruše9im poskytovaria Služieb nie je dotknuté právo Slovanetu požadovat zaplatenie Ceny
Služby.

5.4 A‘< nektorá Zmluvná strana poruší právnu povinnost a spósobi tým druhej strane škodu, je povinná ju nahradit. Zmluvné strany sa
dohod:i, že si bdú nahrádzat len skutočnú (priamu) škodu, nie ušlý Zisk.

5.5 Slovanet zedpovedá za škodu vzniknutú porušením povinnosti Slovanetu poskytovat Službu v rozsahu a kvalite podra tejto Zmluvy len V

prípade, ak porušenie povinnosti zavinil, pričom jeho povinnost na náhradu škody je obmedzená na povinnost vrátit Učastníkovi pomemú
čast Ceny Služey začas neposkytovania Služby v rozsahu a kvalite podia tejto Zmluvy. pre tento pripad sa neuplatni druhá veta bodu
5.4 ZmlJyv

5.6 S!ovanet nezodpovedá za neposkytovanie Služby v rozsahu a kvalite podra tejto Zmluvy alebo za pripadnú škodu tým spásobenú, ak k
nemu z dójde z dĎvodov yvlučujúcich zudpovednosť podľa * 374 Obchodného zákonníka. a ebo preto, že Učastnik zasiaho‘ do
zariadenia Slovanetu prenechaného Učastníkovi do dočasného uživania na účely poskytovania Služby alebo umožnil takýto zásah tretej
osobe,

5,7 Zmluvné strany sa zavázujů, že zachovajú mlčanlívost O skutočnostiach, o kterých Sa do2yedía pri plneni tejto Zmluvy.
5.8 Slovanet je oprávnený jednostranne započítavat‘ proti všetkým splatným pohladávkam Učastníka na základe tejto Zmluv‘y všetky svoje

pohl‘adávky voči Učastníkovi vzniknuté v súvislosti s touto Zmluvou. Slovanet je rovnako oprávnený postúpiť svoje pohíadávky voči
Učastníkovi z tejte 2mluvy na tretiu osobu. Účastník nie je oprávnený jednostranne započítat proti pohíadávke Slovanetu vzniknutej na
základe tejto Zmluvy akúkoľvek svoju pohfadávku voči Slovanetu a nie je oprávnený bez predchádzajúceho písemného súhlasu
Slovanetu postúpit svoju pohíadávku voči Slovanetu na základe tejto Zmluvy na tretiu osobu,

5.9 Učastník, který je zamestnávatel‘om podía osobitného predpisu je povinný poučíť poverených zamestnancov O spracúvani osobných
údajov S[ovanetom v rozsahu meno, priezvisko, titul, e-mailová adresa a telefónne číslo zamestnanca. Účelom spracúvania osobných
údajov zameslnanca je plnenie tejto Zmluvy, zasielanio prevádzkových a obchodných oznámení vrátane marketingoch a obchodných
ponúk Slovanetu. Zásady spracúvania osobných údajov Slovanetom sú zverejnené na stránke wwwslovaneLsk sekcii Ochrana osobných
údajov. Učastník súhlasi, aby osobně údaje zamestnanca boli použité pre marketingové účely po dobu 3 rokov odo dňa ukončenia
poslednej ze Služieb poskytovaných na základe tejto Zmluvy. Súhlas podľa predchádzajúcej vety mčže Učastník kedykorvek odvolat
alebo zmenit.

‘ sIouanet
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VI. Ukončenie Služby
6,1 Poskytovanie jednotlivých Služieb možno ukončiť:

a. dohodou Zmluvných strán
b. ‘výpoveďou poskytovania Služby podľa bodu 6.3 Zmluvy
c. odstúpením od Zmluvy podľa bodu 6.5 Zmluv)‘
d. odstúpením od poskytovania Služby podľa bodu 6.4 alebo bodu 6.6 Zmluv)‘

6.2 Dojednaníe Doby viazanosti Služby v Špecifikácii Služby predstavuje dojednanie Zmluvných strán o poskytovaní takej Služby na dobu
určitú. Zrnluvné strany Sa dohodli, že počas Doby viazaností Zmluvné strany nie sú oprávnené vypovedať poskytovanie Služby.

6.3 V prípade, že Sa Zmluvné strany v Špecifikácfl dohodli na poskytovaní Služby bez určenia minimálnej doby poskytovania Služby, sú
Zmluvné strany oprávnené vypovedať túto Službu kedykol‘vek počas poskytovani a Služby. Výpovedná doba je jeden ka[endárny mesíac a
začína plynút prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď poskytovania Služby doručená
druhej Zmluvnej strane.

6.4 Účastník může odstúpiť od poskytovania Služby, ak:

a. mu Slovanet oznámí podstatnú zmenu zmíuvných podmienok poskytovania Služby najmenej jeden mesíac vopred a Účastnĺk túto
zmenu neakceptuje; v tomto prĺpade může Účastník odstúpiť od poskytovania Služby najneskůr do jedného mesíaca od oznámenia
podstatnej zmeny,

b. mu Slovanet neoznámil podstatnú zmenu zmluvných podmienok poskytovania Služby najmenej jeden mesiac vopred; v tomto
prípade maže Učastník od poskytovania Služby odstúpiV do jedného mesiaca odkedy Sa o zmene dozvedel, najneskůr však do troch
mesiacov od účinnosti podstatnej zmeny,

C. Slovanet ani poopakovanej uznanej reklamácfl neposkytuje Službu podľa Zmluvy alebo ju neposkytuje v stanovenej kvalíte; v tomto
prípade může Učastník od poskytovania Služby odstúpif do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o uznaní opátovnej
reklamácie a ak porušenie povinnosti stále pretrváva,

d. Slovanet neoznámí výsledok prešetrenia reklamácíe v lehotách uvedených v Reklamačnom poriadku; v tomto prĺpade může Učastník
od poskylovania Služby odstúpiť dojedného mesiaca odo dňa uplynutia lehoty na oznámenie výsledku v)‘bavenia reklamácie.

6.5 Slovanet může odstúpíť od Zmluvy:

a. ak Účastník opakovane neoprávnene zasiahne do zariadenia verejnej siete alebo takýto zásah umožni tretej osobe, hocí aj z
nedbanlivosti,

b. ak Účastník nezaplatĺ Cenu Služby ani do 45 dni odo dňa jej splatnosti,
c. ak Učastník pripojí na verejnú sieť zariadenie, ktoré nesplňa požiadavky prislušných právnych predpisov, alebo používa takéto

zariadenie v rozpore So schválenými podmienkami a ani na výzvu Slovanetu ho neodpojí,
d. ak Účastník opakovane použije poskytovanů Službu spůsobom, ktorý znemožňuje Slovanetu kontrolu jej použivania,
e. ak Učastník opakovane poruší podmíenky tejto Zmluvy,
f. ak Učastník uviedol v Zmluve údaje, ktoré Sa dodatočne ukážu ako nepravdivé,
g. ak nemůže Službu poskytovať v dohodnutom rozsahu alebo kvalite z dövodov technickej neuskutočniteľnosti poskytovania Služby,
h. z důvodu modernizácie verejnej služby, s ktorou je spojené ukončenie poskytovania Služby; v tomto pripade je povinný spolu

oznámením o odstúpeni od Zmluvy doručiť Učastníkovi ponuku na poskytovanie inej, technicky a cenovo blĺzkej verejnej služby s jej
zvýhodneným zriadením,

i. akje Učastník insolventný, najmä ak Učastník vstúpil do likvídácie, alebo na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, alebo bola súdom
povolená reštrukturalízácia alebo bol zamietnutý konkurz pra nedostatok majetku alebo bola uvalená nútená správa alebo nariad ená
daňová alebo má exekúcia.

6.6 V prĺpade, že Sa důvod odstúpenia podľa bodu 6.5 Zmluvy týka iba niektorej Z poskytovaných Služieb, je Slovanet tiež oprávnený
odstúpiť len od poskytovanía tej Služby, ktorá je priamo dotknutá důvodom odstúpenia alebo ktorej poskytovanie nie je možné technicky
oddeliť od Služby, ktorej Sa důvod odstúpenia priamo dotýka.

6.7 Ukončením niektorej Služby podľa bodu Vl. Zmluv)‘ nie je dotknuté poskytovanie ostatných Služieb na základe tejto Zmluv)‘. Pre
vylúčenie pochybnosti Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že ukončenie poskytovania jednotlivej Služby má za násjedok iba čiastočné
ukončenie tejto Zmluv)‘, len v rozsahu ukončovanej Služby.

6.8 Ukončením všetkých poskytovaných Služieb dochádza k ukončenu celej Zmluvy.

ĽDH1I2D sIouanot
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VII. Záverečné ustanovenia
7.1 Táto Zrnluva nadobúda platnosf a účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami. Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie

Zmluvy, je táto účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, ak Sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Učastnĺk Sa zavázuje, že bez
zbytočného odkladu, najneskér v lehote T (sedem) dní po zverejnenĺ zmluvy vydá o tom Slovanetu pĺscmné potvrdenie.

7.2 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis pre potreby Slovanetu, jeden rovnopis pre potreby Učastnika.
7.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prilohy podľa bodu 7.7. Zmluvy. V pripade rozporu medzi znenĺm tejto Zmluvy a jej prílohami

alebo V prĺpade rozporu medzi jej prĺlohami, majú prednosť ustanovenia v tomto poradĺ: 1. ustanovenia prĺslušnej Špecifikácie Služby 2.
ustanovenia tejto Zmluvy, 3. ustanovenia prĺslušných Všeobecných podmienok.

7.4 V prípade že Sa Zmluvné strany počas trvania tejto Zmluvy dohodnú na poskytovaní Služby, ktorá nieje uvedená v špecifikáciách služby
podľa bodu 7.7 tejto Zmluvy (ďalej ako „Nová služba) platí, že Zmluvné strany Sa dohodli, že poskytovaníe Novej služby rozširuje
predmet tejto Zmluvy a dňom podpisania Špecifikácie Novej služby oboma Zmluvnými stranami Sa Špecifikácia Novej služby a prislušné
Všeobecné podmienky Novej služby stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy,

7.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že Sa pred podpisom tejto Zmluvy oboznámili s celým jej znenim vrátane všetkých jej priloh. tomuto zneniu V
pinom rozsahu porozumeli a vyhlasujú, že obsahuje ch slobodnú, vážnu a určitú vóľu a zavázujú saju v takomto zneni dodržiavať.
Účastnik podpisom tejto Zmluvy zároveň potvrdzuje prevzatie Zmluvy a všetkých prĺloh Zmluvy.

7.6 Zmluvné vzťahy slovne neupravené touto Zmluvou Sa spravujú ustanoveniami zák. č. 351/2011 Z. z. O elektronických komunikáciách v
zneni neskoršich predpisov a Obchodného zákonnika.

7.7 Prilohy zmluvy:

LI Špecifikácia sLužby internetLINK

Ľ Všeobecné podmienky spoločnosli Siovanet pro korporámy predaj

V J?JJtbL dňa V dňa
ö 2 1

Slovanet, as. účastník

.1

tYF, o,
Ľl.Ce ‘ ‘ý

íČo 364 S

SIovhet, as. Kalná KTR, s.r.o,
Karol Bielik(vedúci limu KAM Jozef Gonda, konateľ
na základe plnomocenstva ‘

ljÍi;.
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.3 .‘
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Špecifíkácia SLužby internet:LINK
k Zrnluve o poskytovaní verejných sLužieb Č.: GEN 18080958901 (d‘aLej Len „Špecifikácia“)

I. Charakteristika služby
1.1 Predmetom tejto Špecifikácie je dohoda o podmienkach poskytovania služby internet:LINK Slovanetom Účastníkovi.
1.2 Službou internet:LINK sa rozumie časovo neobmedzené pripojenie Účastnĺka do internetu s obmedzenim maximálnej rýchlosti bližšie

špecifikované v bode IV. tejto Špecifikácie «falci akc ‚Služba).
1.3 Rýchlosť pripojenia sa definuje ako rýchlosť prenosu medzi zariaderiim Účastníka a bodom prestupu z verejnej elektronickej

komunikačnej siete, prevádzkovanej Slovanetom, do mých sjeti.

II. Doba poskytovania Služby
2.1 Slovanet Sa zavázuje poskytovať Službu a Učastník uhrádzať za jej poskytovanie dojednanú cenu počas doby 2 mesiacov odo dňa

zriadenia Služby (ďalej ako »Doba viazanostľ‘). Ak Sa strany nedohodnú ínak, po uplynutĺ Doby viazanosti je Služba poskytovaná bez
Doby viazanosti.

III. Miesto poskytovania Služby

MENOIOBCHODNÉMENO ULICA
_

OBEC

Kalná KTR, s.r.o. Červenej armády 55

IV. Technická špecifikácia Služby
4.1 Parametre pripojenia do siete Slovanet

L PSČ BLOK PODLAŽIE . MIESTNOSt

4.2 Dátový tok informácií v sieti Slovanet
4.2.1 Služba poskytuje Účastnĺkovi pevné pripojenie do smete verejného Internetu.
4.2.2 Internetový dátový tok je z LAN siete Účastnĺka smerovaný cez port rozhrania do pristupového systému, ktorý je v uzle siete Siovanet

prepojený do multíservisnej siete. V muítiservisnej sieti je potom internetová prevádzka smerovaná na uzol služby — centrálny smerovač,
z ktorého je potom internetová prevádzka smerovaná do Slovenského peeringového centra (SIX) ado medzinárodnej internetovej siete.

V. Cena Služby a platobně podmienky

5.1 Zriad‘ovacie poplatky Služby

NAZOV PRODUKTU

jnternet: LINK - zrjaďovací poplatek 500.00 € 600.00 €

ZRIAĎOVACIE POPLATKY SLUŽBY SPOLU 500.00 €

Zriaďovacĺ poplatok nezahřňa konfiguráciu mých zariadenĺ, ako sú zariadenia v bode VII. tejto Špecifikácie.

5.2 Pravidelné poplatky za Službu

ĽDC

Kalná nad Hronem 935 32

POČET VEREJNÝCH KONCOVÉLOKALITA Jr KAPACITA TYP PRIPQJENIA TYP ROZHRANIA IP ADRIES ZARIADENIE

Kaina nad Hronom SCOiSOOMbits Optické vlákno 1000 Base-T net 127 — 29xlP +1 Switch

.3—
C CELKOVO V € CEJJCOVO V €

BEZDPH SDPH

NAZOV PRODUKTU)

600.00 €

internet:LINK - mesačný paušál

PRAVIDELNĚ POPLATKYZASLUŽBU SPOLU

5.3 Poplatky za dopinkové služby

1,290.00 €

1290.00 € 1548.00 €

1,548 .0 O €

sIouajÍet
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5.4 Osobitné poplatky

Obnovenie poskytovania Služby

Servisně práce - každá začatá hodina 30,00 € 36,00 €

5.5 Účastnkje povinný uhrádzaf Cenu Služby na základe faktúry vystavenej Slovanetom, Oňom uhradenia Ceny Služby je daň jej pripísania
na účet Slovanetu.

5.6 Zúčtovacím obdobim je mesiac (ďalej len „Zúčtovacie obdobie“).
5.7 Zmluvné strany Sa dohodli na vystavovaní elektronickej faktúry za Službu

VI. Zriadenie Služby
6.1 Zriadenie Služby predstavuje vybudovanie, sprevádzkovanie a otestovanie pripojenia koncového zariadenia v mieste poskytovania k uzlu

verejnej eleklronickej komunikačnej siete Slovanetu v rozsahu prác nevyhnutných na riadne zriadenie a fungovanie Služby podľa
technológie pripojenia.

6.2 V pripade, že Účastnik nie je vlastnikom/správcom nehnutel‘nosti alebo vnútorných rozvodov V mieste zriadenia Služby, vyhlasuje, že
zriadenie Služby podľa tejto Špecifikácie bob vopred bezpodmieneČne odsúhlasené vlastníkom/správcom nehnutelnosti alebo
vnútorných rozvadov. Účastník predloží Slovanetu pri podpise tejto Špecifikácie, podpísaný súhlas vlastníka/správcu nehnuteľnosti abebo
vnútorných rozvodov So zriadením Služby. Nepredloženie pisomného súhlasu nezbavuje Účastníka zodpovednosti za škodu spčsobenú
nepravdivostou vyblásenia podfa prvej vety tohto bodu, pričom Účastník sa zavázuje Sbovanetu takto vzniknutú Škodu v celom rozsahu
uhradit‘.

6.3 Slovanet Sa zavázuje zriadif Službu do 20 pracovných dní od podpisu tejto Špecifikácie Služby oboma Zmluvnými stranami, ak nie jev
tejto Špecifikácii uvedené inak. Nedodržanie tejto lehoty spósobené Účastnikom nemá za následok porušenie zo strany Slovanetu.

6.4 V prípade, že zriadenie Služby Slovanetom je podmienené odovzdaním prístupověho okruhu do prevádzky tretimi osobami alebo
poskytnutím inej nevyhnutnej súčinnosti na zriadeníe Služby zo strany tretích osób, začína lehota na zriadenie Služby v zmysle bode 6.3
Špecifikácie plynút odo dňa odovzdania prístupového okruhu do prevádzky alebo poskytnutia inej nevyhnutnej súčinnosti zo strany tretej
osoby.

VII. Zariadenia
7.1 V súvislosti s poskytovanou Službou Slovanet prenecháva podobu poskytovania Služby (doba trvania nájmu) Účastníkovi do dočasného

uživania vo forma nájmu nasledovné zariadenia:
7.2 častnik je oprávnený užívať Zariadenia výlučne na účely poskytovania Služby a povinný platiť zaň nájomné podľa bodu 5.4 Špecifikácie.

Slovanet je povinný odovzdať Účastníkovi Zariadenia v stave spčsobilom na dohodnutý účel uživania Zariadení. Účastník nie je
oprávnený prenechať Zariadenia na užívanie tretej osoba ani nijakým spósobom zasahovat do Zariadeni alebo umožniť zásah do
Zariadení tretej osoba.

7.3 Dňom ukončenia poskytovania Služby v zmysle bodu Vl. Zmluvy o poskytovaní verejných služieb č. GEN18080958901 nájom zaniká.
Účastník Sa zavázuje vrátit Slovanetu Zariadenia najneskčr do 5 pracovných dní od ukončenia poskytovania Služby. Ak Sa pre vrátenie
Zariadeni vyžaduje ich demontáž, Účastník je povinný umožnit demontáž Slovanetom poverenej osobe ako aj poskytnút potrebnú
súčinnost pri demontáži Zariadeni. V prípade, že Účastník vráti Zariadenia po lehote uvedenej druhej veta tohto bodu Špecifikácie. je
povinný platit Slovanetu nájomné podľa bodu 5.4 Špecifikácie a poplatok z omeškania až do dňa vrátenia Zariadenia, V pripade straty
abebo zničenia Zariadenia po ukončeni nájmu je Účastník povinný platíť Slovanetu nájomné a poplatok z omeškania až do dňa
oznámenia tejto skutočnosti Slovanetu.

7.4 Účastník je povinný chráníť Zariadenia prad poškodením, zničením abebo stratou, v pripade porušenia tejto povinnosti je povinný
nahradit Slovanetu vzniknutú škodu. Poškodenie, zničenie alebo stratu Zariadení je Účastník povinný bezodkladne, najneskár v lehota 3
pracovných dni, oznámit Sbovanetu.

7.5 Ak sa počas poskytovania Služby bez zavinenia Účastníka vyskytne na Zariadeniach vada, ktorá znemožňuje využívanie Služby, je
Účastník povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Slovanetu; Slovanet Sa zavázuje bez zbytočného odkladu, najneskór v lehota 10
dní od oznámenia vady Účastnikom, zabezpečit výmenu vadného Zariadenia za bezvadné.

VIII. Preberacie konanie
8.1 Za účelom otestovania a preverenia funkčnosti Služby Sa O vybudovani a sprevádzkovani pripojenia koncového zariadenia v rnieste

poskytovania Služby Slovanetom obe Zmluvné strany zavázujú zrealizovať preberacie konanie.
8.2 Preberacie konanie zvoláva vždy oprávnený zástupca Slovanetu, ktorý O ňom informuje Účastníka alebo oprávnenú osobu podľa bodu

10.2 tejto Špecifikácie minimálne 3 pracovně dni prad terminom preberacieho konania faxom, pnp. telefonicky alebo emailom, V ktorom
bude uvedená prasná adresa miesta preberacieho konania, oprávnený zástupca Slovanetu, dátum a čas preberacieho konania. V rámci
preberacbeho konania Sbovanet vykoná záverečné merania rýchlosti.

sIouaooV‘

0.00 €

J.

0.00 €

I
840€ 10,08€
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8.3 Účastník je povinný poskytnúť všetku potrebnů súčinnosť a zabezpečiť oprávnenému zástupcovi Slovanetu pristup ku koncovým bodem
a častiam prenosových trás, ktoré Sa nachádzajú v objektoch Účastníka alebo objektoch tretej osoby, ktorá súhlasila So zriadením Služby
v mieste poskytovania Služby, za účelom vykonania meranĺ pre potreby preberacieho konania,

8.4 O výsledku preberacieho konania bude spisaný Odevzdávací a preberaci protokol v dvoch vyhotoveniach, pre každú Zmluvnú stranu po
jednom ‘yhotovenĺ (ďalej ako „Protokol‘). Protokol bude obsahovaf výsledok merania na infraštruktúre Slovanetu vrátane definovaného
pripojenia So zariadenim Účastníka, miesto a čas preberacieho konania a podpisy zúčastnených osůb.

8.5 Účastník je povinný zúčastnit Sa preberacieho konania a prevzatie funkčnej Služby potvrdif podpisem Protokolu; deň podpisu Protokolu
Sa považuje za deň zriadenia Služby, ak nie je v Špecifikácii uvedené inak.

8.6 Ak v priebehu preberacieho konania vyjdú najavo funkčné obmedzenia alebo nezhody technických parametrov, které znemožnia
poskytovanie Služby v dohodnutej kvalite, Zmluvné strany v Protokole spišu zoznam týchto obmedzení a nezhčd a určia primeranú
lehotu pre ich odstránenie. Pre takýto prípad Sa Slovanet zavázuje zriadiť Službu v lehota uvedenej v Protokole, ak takáto v Protokole
uvedená nie je, zavázuje se Službu zriadif v lehote 20 pracovných dnĺ odo dňa spĺSania Protokolu,

8.7 V prípade ak Sa Účastník bez predchádzajúceho ospravedlnenia nezúčastní preberacieho konania, alebo ak neposkytne oprávnenému
zástupcovi Slovanetu pri preberacom konaní potrebnú súčinnost, Služba Sa považuje za zriadenú v deň, na ktorý bob zvolaně
preberacie konanie.

IX. Garancia kvality poskytovaných služieb (Service Level Agreement alebo SLA)
9.1 Garantovaná kvalita poskytovaných slutieb je definovaná skupinou meratefných hodnót, ktoré majú podstatný vplyv na prevádzku

a kvalitu poskytovaných verejných telekomunikačných služieb. Sú to hlavne:
9.1.1 Dostupnost Služby (SA) je vyjadrená ako podiel času, počas ktorého móže Účastník použivať Službu v dohodnutom rozsahu a kvalite

k dížke celého sledovaného obdobia, kterým je kalendárny mesiac. Výsledná hodnota je vadrená v percentách So zaokrúhlenim na
dve desatinné miesta.

9,1,2 V,axirnálna doba nástupu na odstránenie poruchy je garantovaná doba nástupu na odstránenie poruchy v pracovnom boku (PB =

oracovné dni oondelok až pia:ok od S:OQ do 16:00 hod.), ktorá se počíta od nahásenia poruchy autorizovaným zástupcom Účastnika do
okarnihu nástupu pracovníkov Slovanetu na výkon činnosti vedúcich k odstráneniu poruchy a obnoveníu poskytovania Služby.
VaXrnálna ooba nástupu na odstránenie poruchy neplynie v čase mimo pracovnébo bloku (t j. pracovně dni pondelok až piatok Od 0:00
do 8:00 a odlG:00 do 24:00 a doba počas dnĺ pracovného voFna a sviatkov).

9.1.3 Garantované maximálne oneskorenie (RTU) je maXímá na hodnota oneskorenia paketov pri prenose elektronickou komunikačnou
s‘eťou, rreraná ako oneskorenie paketu s referenčr.ou dlžkou 64 bajtov medzi definovanými kostrovými uziami e‘ektronickej
omunikačnej siete Slovanetu.

9.1.4 Strata paketov (PLR) je to percentuálne vyjadrený perner medzi počtom paketov stratených medzi definovanými kostrovými uzlami
elektronickej komunikačnej siete Slovanetu vzbahnutý k celkovému počtu odeslaných paketov.

9.1.5 Jiter je maXimálna hodnota ro2dielov hodnčt oneskorenia paketov pri prenose elektronickou komunikačnou sieťou Slovanetu med2i
definovanými kostrovými uzlami v bezprostredne po sebe nastedujúcich meraniach zistených za definovaný časový úsek.

9.1.6 Plánovaná údržba e súčet časových hodnót plánovaných prerušení poskytovania Služby v hodinách za celý kalendny rok.
9.1.7 Pre potreby prevádzy a údržby Slovanet prevádzkuje dohfadové centrum, ktorě za účelom včasnej a korektnej identifikácie Poruchy

prenosových trás, telekomunbkačných zariadeni a prislušenstiev umiestnených na miestach uvedených v Protokole zabezpečuje
nepretržité rnonitorovanie a dohl‘adovanie prenosových trás.

9.1.8 Zákaznícka oodpora je dostupnosť telefonickej podpory pri riešení problémov spojených s poskytovanĺm Služby.
9.2 Garantované parametre SLA Plus:

Dostupnosť Služby 99,70%

Maxin,álna doba nástupu na odslránenie poruchy 4 hodiny v rámci PB

Maximálny RTD v sletí poskylovatefa V rámci: SR 130 ms, Európa l5Oms, USA 300ms

Maximálny PLR v seti poskylovatefa Menej akc 4 %

Maximálny Jitter v sieti poskytovata Menej ako 50 ms

P ánovaná údržba Maximálne 24 hodin ročne

Prevádzka dohíadového centra 24hodíni 365 dni

Zákaznícka podpora Počas PB

RTD Round Trip Deiay oneskcrene J doba cdoz‘iy)
PLR

. Packet Losi Rae (chybovosr;
JITTER korsanbe oneSkorenia / odoiie‘i (rlzptvI;

9.3 Slovanet sa zavázuje, že v pripade zavineného porušenia rubovorného parametra SLA z jeho strany, poskytne Účastníkovi na základe
jeho pisomnej žiadosti pripojenýni reportom o poniche doručenej najneskár v lehote 7 dní od kedy došlo k zavinenému porušeniu, ztavu
z Pravidelného poplatku za nefunkčnú Službu za obdobie trvania ponišenia parametra avšak maXimálne do výšky 20 %
z Pravidelného poplatku za Službu, nasledovne:

DC3‘DGD sIouanet



TELEFCWIaIJ FAXJ EMAIL

Monilorovac e centrum pohotovostný erátor 02120828 120 021555 63726 oceratorcslovanetne(

102 Účastník:

Obchodný kontakt
PRIEZVISXO, MENO, TrruL FUNKCIA TELEFÓN FAX E-MAIL

Gonda Jozef k-1ater 0948 266 970 gondaka!nakrsk

Technický kontakt
PRIEZVISKO. MENO. TITUL FUNKCIA TELEFÓN I FAX E-MAIL

Gonda Joze‘ ka,atef 0948 266 970 gonda@kanalcrsk

XI. Záverečné ustanovenia

11.1 Táto Špecfikácia je neoddeliternou súčasťou Zm‘u‘y o poskytovani verejných služieb Č. GEN18080958901 uzavretej medzi Siovanetom
a Účastnikom.

11.2 Podpisorn tejto Špecifikácie Účastník vyhasuje. že Sa oboznámil s celým jej znenim vrátane Všeobecných podmieok Služby. tomuto
zneniu v plnoni rozsahu rozumie a vyhlasuje, že obsahuje jeho s!obodnů, vážnu a určitá vóru. Podpisom tejto Špecifikácie Účastnĺk
po;vrdzuje prevzatie Všeobecných podmienok Služby.

V Bra5save, dňa 15.082018 V Kalnej nad Hronom, dňa 15.08.2015

Slovanet, as. účastník

/ R, srí.
ul. .

-.

r. H.
‘ ..—r‘ CO SpJuJl:, ‚43

/
Slovanet, as. Kaina KTR, s,ro,

Karo/Bielik, vedúci limu KAM JozefGonda, konatef
naákIade plnomocenstva

DC7LQID sIouanot
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Za každú aj začatá hodinu výpadku prekrač. toíer. dobu
0,5 % z Pravidelného poplatku za Službu

nedostupnosti Služby

Za každú aj začatá hodinu nad garantovaná maximálnu dobu 0,5% z Pravidelného poplatku za Službu
nástupu na odstránenie poruchy

(ďalej ako Zfava z Pravidelného poplatku‘)

9.4 Zľavu z Pravidelného poplatku je Slovanel oprávnený započitať na úhradu Pravidelného poplatku za Službu za nasledujúce Zúčtovacie
obdobie.

X. Zoznam oprávnených osób
10.1 Slovanet

Obchodný kontakt
PRIEZVISKO MENO TITUL FUNKCIA TELEFÓN_aJ FAX E MAIL

Gros Peter, M9r. Senior KAM 0905 661 727 peter,grosslovanet.net

Oznamovanie porúch
PRIEZVISKO, MENO, TITUL FUNKCIA
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Špecifikácia SLužby internet:LINK
k Zmluve o poskytovaní verejných sWžieb Č.: GEN 18080958901 (ďatej kn »Špecifikácia“)

Táto ŠpecWkácia v plnom rozsahu nahrádza Špecifikáciu Č. PL118080958901 podpfsanú medii Zmluvnýrni stranami dňa 15.8.2018.

I. Charakteristika služby
1.1 Predmetom tejto Špecifikácie je dohoda o podmienkach poskytovania služby internet:LINK Slovanetom Účastníkovi.
1.2 Službou internet.LINK Sa rozumie časovo neobmedzené pripojenie Účastníka do internetu s obmedzenĺm maximálnej rýchlosti bližšie

špecifikované v bode IV. tejto Špecifikácie (ďalej ako „Služba).
1.3 Rýchlost pripojenia sa definuje ako rýchlosť prenosu medzi zariadením Účastníka a bodom prestupu Z verejnej elektronickej komuníkačnej

slete, prevádzkovanej Slovanetom, do mých sieti.

II. Doba poskytovaMa Služby
2.1 Slovanet Sa zavázuje poskytovat Službu a Učastník uhrádzat za jej poskytovanie dojednanú cenu počas doby 24 mesíacov Odo dňa

zríadenía Služby (ďalej ako Doba viazanostľ). Ak Sa strany nedohodnú inak, po uplynutĺ Doby víazanosti je Služba poskytovaná bez Doby
vmazanosti.

III. Miesto poskytovania Služby

Kalná KTR. s.r.o. Červenej armády 55

IV. Technická špecifikácia Služby
4.1 Parametre pripojenia do slete Slovanet

4.2 Dátový tok informácií v sieti Slovanet
4.2.1 Služba poskytuje Účastnĺkovi pevné pripojenie do siete verejného Internetu.
4.2.2 Internetový dátový tok je z LAN siete Účastnĺka smerovaný cez port rozhrania do pristupového systému, ktorý je v uzle siete Slovanet

prepojený do multíservisnej siete. V multiservísnej sieti je potom internetová prevádzka smerovaná na uzol služby — centrálny smerovač,
z ktorého je potom internetová prevádzka smerovaná do Slovenského peeringového centra (SIX) ado medzinárodnej intemnetovej síete.

V. Cena Služby a platobné podmienky
5.1 Zriaďovacie poplatky Služby

intemnet:LINK - zriaďovaci poplatok

ZRIAĎOVACIE POPLATKY SLUŽBY SPOLU 0.00 €

Zriaďovací poplatok nezahtňa konfiguráciu mých zariadenĺ, ako sú zariadenia v bode Vil. tejto Špecifikácie.

5.2 Pravidelné poplatky za Službu

NAZOV PRODUKTU

mntornot:LINK - mesačný paušál

PRAVIDELNĚ POPLATKY ZA SLUŽBU SPOLU

sÍouaoot

MENO/OSCHODNÉMENO ULICA

___r

Kalná nad Hronom 935 32

LOKALITA

L psč BLOK PODLAŽIE MIESTNOSt

KAPACITA TYP PRIPOJENIA TYP ROZHRANIA PoČET VERE.JNÝCH KONCOVÉ

I. L ZARIADENIE

Kaina nad Hronom 500/500Mbits Optické vlákno 1000 Base-T net /27 — 29xIP +1 Switch

NAZOV PRODUKTU

0.00 € 0.00 €

0.00 €

149000€ 178600€

1,490. 00 € 178800€

ri i
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5.3 Poplatky za dopinkové služby

_____________

IP adresy /27

CELKOVQV€ CELKOVOV€
P

BEZDPH SDPH

1 000€ 000€

5.4 Osobitné poplatky

Servisně práce - každá začatá hodina

Obnovenie poskytovania Služby

Vl. Zriadenie Služby

uhradíť.

VH. Zariadenia

L CELKQVOV€
BEZDPH SDPH

840€ 1008€

30,00 € 3600 €

5.5 Účastníkje povinný uhrádzať Cenu Služby na základe faktúry vystavenej Slovanetom. Dňom uhradenia Ceny Služby je deň jej pripísania
na účet Slovanetu.

5.6 Zúčtovacím obdobím je mesiac (ďalej len „Zúčtovacie obdobie).
5.7 Zmljvné strany Sa dohodli na vystavovaní elektronickej faktúry za Službu ‚

6.1 Zriadenie Služby predstavuje vybudovaníe, sprevádzkovaníe a otestovaníe prípojenia koncového zariadenía v míeste poskytovania k u2lu
verenej eektronickej komuníkačnej siete Slovanetu v rozsahu prác nevyhnutných ria riadne zriadenie a fungovanie Služby podfa
zechnológe pripojenia.

6.2 V orípade, že Účastník nie je vlastnikom/správcom nehnuterností alebo vnútorných rozvodov v mieste niadenia Služby, vyhlasuje, že
zriadenie Služby podía tejto Špecífíkácíe holo vopred bezpodn‘ienečne odsúhlasené vlastnikom/správcom nehnutefnosti alebo vnútorných
rozvodov. Účastník pred.oží Slovanetu pri podpise tejto Špecífíkácie, podpisanýsúhlas vlastníka/správou nehnuteínosti alebo vnútomých
rozvodov $0 zriadenim Služby. Nepredloženíe písomného súh asu nezbavuje Účastnĺka zodpovednosti za škodu spáscbenú
repravdivosťo vyhlásenía podfa prvej vety tchto bodu, príčom Účastník sa zavázuje Slovanetu takto vzniknutů Škodu v celom rozsahu

6.3 Slovanetsa zavázuje zriadif S‘užbu do 20 pracovných dní od podpisu tejto Špecifikácie Služby oboma Zmluvnými stranami, aknieje vtejto
Špecifikácii jvedené irak. Nedodržanie tejto lehoty spĎsobené Účastnikom nemá za následok porušenie zo strany Slovanetu.

6.4 V orpade, že zriadenie Služby Slovanetom je podmienené odovzdanim prístupového okruhu do prevádzky tretínii osobami alebo
poskytnutím inej nevyhnutnej súčínností na zríadenie Služby zo strany tretích osób, začina ehota na zriadenie Služby v zmysle bode 6.3
Špecifikácie pfynúf odo dňa odovzdania prístupového okruhu do prevádzky alebo poskytnutia inej nevyhnutnej súčinnosti zo strany tretej
osoby.

7.1 V súvislosti s ooskytovanou Službou Slovanet prenecháva podobu poskytovania Služby (doba trvania nájmu) Účastníkovi do dočasného
užvania vo forme nájmu nas edovné zaríadenia:

7.2 častnĺk je oprávnený užívať Zanadenia výlučne na účely poskytovania S užby a povinný platif zaň náomné podra bodu 5.4 Špecil“kácie.
Slovanetje pov.nný odovzdať Učastníkovi Zariadenia v stavespósobilom na dohodnutýúčel užĺvania Zariadenĺ. Účastník nie je oprávnený
prenechať Zariadenia na uživanie tretej osobe ani nijakým spósobom zasahovať do Zariadení alebo umožniť zásah do Zaríadeni tretej
os ob e.

7.3 Dom ukončenia poskytovania Služby v zmysle bodu Vl. Zm uvy O poskytovanĺ verejných s!užieb Č. GEN18080958901 nájom zaniká.
Účastník Sa zavázuje vrátif Sovanetu Zaríadenía najneskčr do 5 pracovných dní od ukončenia poskytovania Služby. Ak Sa pre vrátenie
Zariadení vyžadije ich demontáž, Účastník je povinný umožníť demontáž Slovanetom poverenej osobe ako aj poskytnúť potrebnú
súčinnosť pri demontáži Zariadeni. V prípade, že Účastník vrátí Zariadenia po iehote uvedenej druhej vete tohto bodu Špecifikácie, je
oovinný platif Slovanetu nájomné podra bodu 5.4 Špecifikácíe a pop‘atok z omeškania až do dňa vrátenia Zariadenia. V pripade straty
alebo zničenia Zariadenia po ukončení nájmu je Účastník povinný platíť Slovanelu nájomné a poplatok z omeškania až do dňa oznámena
lejte skutečnosti Slovanetu.

7.4 Účastnikje povinný chráníť Zariadenia pred poškcdením, zničením abba stratou, v prípade porušena tejto povinnosti je povinný nahradiť
Slovanetu vzniknutú škodu. Poškodenie, zničeníe abebo stratu Zariadení je Účastník povinný bezodkladne, najneskár vlehote 3 pracovných
dní, oznámíť Slovanetu.

7.5 Ak Sa počas poskytovania Služby bez zavinenia Účastníka vyskytne na Zariadeniach vada, ktorá znemožňuje využívanie Služby, je
Účastník povinný túto skutočnost bezcdkladne aznámif Slovanetu; Slovanet Sa zavázuje bez zbytočného odkladu, najneskčr v lehote 10
dní od oznámenia vady Účastnikom, zabezpečíť výmenu vadného Zariadenia za bezvadné,

8.1 Za účelom otestovania a preverenia funkčnosti Služby sa po vybudovaní a sprevádzkovani pripojenia koncového zariadenia v mieste
poskytovania Služby Sbovanetom obe Zmluvné strany zavázujú zrealizovaf preberacie konaníe.

8.2 Preberacie konanie zvoláva vždy oprávnený zástupca Slovanetu, ktorý o ňom informuje Účastníka abebo oprávnenú osobu podfa hodu 10.2
tejto Špecifikácie minimáíne 3 pracovně dni pred terminom preberacieho konania faxom, pnp. telefonicky abebo emaibom, v ktorom bude

slouanot

VIII. Preberacie konanie
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uvedená presná adresa miesta preberacieho konania, oprávnený zástupca Slovanetu, dátum a čas preberacieho konania, V rámci
preberacieho konania Slovanet vykoná záverečné merania rýchlosti,

8.3 Účastník je povinný poskytnúf všetku potrebnú súčinnosť a zabezpečiť oprávnenému zástupcovi Slovanetu prĺstup ku koncovým bod om a
častiam prenosových trás, ktoré sa nachádzajú v objektech Účastnĺka alebo objektech tretej osoby, která súhlasila So zriadením Služby
v mieste poskytovania Služby, za účelem vykonania meranĺ pre potreby preberacieho konania.

8.4 O výsledku preberacieho konania bude spĺsaný Odevzdávací a preberaci protokol v dvoch vyhotoveniach, pre každú Zmluvnú stranu po
jednom vyhotovení (ďalej akc „Protokoľ‘). Protokol bude obsahovať výsledok merania na infraštruktúre Slovanetu vrátane definovaného
pripojenia So zariadením Účastníka, miesto a čas preberacieho konania a podpisy zúčastnených osčb.

8.5 Účastnĺk je povinný zúčastníť Sa preberacieho konania a prevzatie funkčnej Služby potvrdiť podpisom Protokolu; deň podpisu Protokolu Sa
považuje za deň zríadenia Služby, ak nieje v Špecífikácií uvedené ínak,

8.6 Ak v priebehu preberacieho konania vyjdú najavo funkčné obmedzenia alebo nezhody technických parametrov, které znemožnia
poskytovanie Služby v dohodnutej kvalite, Zmluvné strany v Protokole spišu zoznam týchto obmedzeni a nezhád a určia primeranú lehotu
pre ich odstránenie. Pre takýto prĺpad Sa Slovanet zaväzuje zriadif Službu v lehote uvedenej v Protokole, ak takáto v Protokole uvedená
nie je, zavázuje sa Službu zriadiť v lehote 20 pracovných dni odo dňa spĺsania Protokolu.

8.7 V prĺpade ak sa Účastnĺk bez predchádzajúceho ospravedlnenia nezúčastnĺ preberacieho konania, alebo ak neposkytne oprávnenému
zástupcovi Slovanetu pri preberacom konanĺ potrebnú sůčinnosť, Služba sa považuje za zriadenú V deň, na který bole zvolané preberacie
konanie.

IX. Garancia kvality poskytovaných služieb (Service LeveL Agreement aLebo SLA)
9.1 Garantovaná kvalita poskytovaných služieb je definovaná skupinou meratefných hodnčt, ktoré majú podstatný vplyv na prevádzku a kvalitu

poskytovaných verejných telekomunikačných služieb. Sú to hlavne:
9.1.1 Dostupnosť Služby (SA) je vyjadrená akc podiel času, počas ktorého mčže Účastník používať Službu v dohodnutom rozsahu a kvalite

k dižke celého sledovaného obdobia, ktorým je kalendárny mesiac. Výsledná hodnota je yvjadrená v percentách se zaokrúhlenĺm na dve
desatinné miesta.

9.1.2 Maximálna doba nástupu na odstránenie poruchy je garantovaná doba nástupu na odstránenie poruchy v pracovnom bloku (PB =

pracovné dni pondelok až piatok od 8:00 do 16:00 hod.), ktorá Sa počita od nahlásenia poruchy autorizovaným zástupcem Účastníka do
okamihu nástupu pracovníkov Slovanetu na výkon činnostĺ vedúcich k odstráneniu poruchy a obnoveniu poskytovania Služby. Maximálna
doba nástupu na odstránenie poruchy neplynie v čase mimo pracovného bloku (t. j. pracovné dni pondelok až piatok od 0:00 do 8:00 a
odl6:00 do 24:00 a doba počas dni pracovného voFna a sviatkov).

9,1.3 Garantované maximálne oneskorenie (RTD) je maximálna hodnota oneskorenia paketov pri prenose elektronickou komunikačnou siefou,
meraná ako oneskorenie paketu s referenčnou dížkou 64 bajtov medzi definovanými kostrovými uzlami elektronickej komunikačnej slete
Slovanetu.

9.1.4 Strata paketov (PLR) je to percentuálne vyjadrený pomer medzi počtom paketov stratených medzi definovanými kostrovými uzlami
elektronickej komunikačnej slete Slovanetu vztiahnutý k celkovému počtu odoslaných paketov.

9.1.5 Jitter je maximálna hodnota rozdielov hodnůt oneskorenia paketov pri prenose elektronickou komunikačnou sieťou Slovanetu medzi
definovanými kostrovými uzlami v bezprostredne po sebe nasledujúcich meraniach zistených za definovaný časový úsek,

9.1.6 Plánovaná údržba je súčet časových hodnót plánovaných prerušenĺ poskytovania Služby v hodinách za celý katendárny rok,
9.1.7 Pre potreby prevádzky a údržby Slovanet prevádzkuje dohľadové centrum, které za účelem včasnej a korektnej identifikácie Poruchy

prenosových trás, telekomunikačných zariadeni a príslušenstiev umiestnených na miestach uvedených v Protokole zabezpečuje
nepretržité monitorovanie a dohl‘adovanie prenosových trás.

9.1.8 Zákaznícka podpora je dostupnosť telefonickej podpory pri riešeni problémov spojených g poskytovanim Služby
9.2 Garantované parametre SLA Plus:

Dostupnosť Služby 99,70%

Maximálna doba nástupu na odstránenie poruchy 4 hodiny v rámci PB

Maximálny RTD v sieti poskytovateľa V rámci: SR 130 ms, Európa 1 SOms, USA 300ms

Maximálny PLR v sletí poskytovateFa Menej ako 4 %

Maximálny Jitter v sieti poskytovatefa Menej akc 50 mg

Plánovaná údržba Maximálne 24 hodIn ročne

Prevádzka dohľadového centra 24hodín /365 dní

Zákaznicka podpora Počas PB

RIO - Round Trip Oelay (oneskorenie/ doba odoz‘y)
PLR . Packat Lost Rate (chovost)
JITTER . kolisanie oneskorenia / odorav (rozptyl)

9.3 Slovanet Sa zavázuje, že v pripade zavineného porušenia ľubovoľného parametra SL.A z jeho strany poskytne Účastnĺkovi na základe jeho
písomnej žiadosti 5 pripojeným reportom O poruche doručenej najneskár v lehote 7 dnĺ od kedy došlo k zavinenému porušeniu, zľavu z
Pravidelného poplatku za nefunkčnú Službu za obdobie trvania porušenia parametra avšak maximálne do výšky 20 %
z Pravidelného poplatku za Službu, nasledovne:

sIouanet
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Za každů aj začatú hodinu výpadku prekrač. tolar. dobu
nedostupnosti Služby

Za každú aj začatú hodinu nad garantovanú maximálnu dobu
náslupu na odslránenie poruchy

(ďa!ej ako „Zfava z Pravidelného poplatku)

0,5 % z Pravidelného poplatku za Službu

0,5% z Pravidelného poplatku za Službu

9.4 Zľavu z Pravidelného poplatku je Slovanel oprávnený započitať na úhradu Pravidelného poplatku za Službu za nasledujúce Zúčtovacie
obdobie.

X. Zoznam oprávnených osöb
10_l Slovaret

Obchodný kontakt
PRIEZVISKO, MFNO, TITUL FUNKCIA TELEFÓN FAX E-MAiL - -

Oznamovanie porúch
PRIEZVISKO, MENO, TITUL ‚ FUNKCIA

Monitorovacie centrum uohotovostný operátor

10.2 Učastník:

0905 661 727

Obchodný kontakt
PRIE2VISKO, MENO, TITUL FUNKCIA TELEFÓM_aL FAX E.MAJLA

Gonda Jozef konatef 0948 266 970

Technický kontakt

gonda@kalnaktrsk

11.1 Táto Špecifikácia je neoddelitefnou súčasťou Zrnluvy o poskytovani verejných služíeb Č. GEN18080958901 uzavretej medzi Slovanetom
a Učastnikom.

11.2 Podpisom tejto Špecifikácie Účastník yhlasuje, že Sa oboznámil s celým jej znením vrátane Všeobecných podmienok Služby, tomuto
zneniu v plnom rozsahu rozumie a vyhlasuje, že obsahuje jeho slobodnú, vážnu a určitú v6fu Podpisom tejto Špecifikácie Účastník
potvrdzuje prevzatie Všeobecných podmienok Služby.

dňa

Slovanet, as.

V JE/Q.,
účastník

$Iovanet. as.
Karo: Bielik, vedúci tírnu KAM
na základe plnomocenstva

Kalná KTR, s.r.o.
Jozef ‚Gonda, konater

slouanot

Gros Petw, Mgr Senior KAM peter.grcsslovan.ne(

02í206 23120 021555 63726 ooerator(asJovanet.n

PRIEZVISKO, MENO, TITUL FUNKCIA TELEFÓN FAX E-MAIL

XI. Záverečné ustanoveriia

Gonda Jozef konatef 0948 266 970 gonda@kalnaktrsk


