VŠEOBECNÉ PODMIENKY
pre poskytovanie verejnej elektronickej
komunikačnej služby – pripojenie do internetu
vydala Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu
(ALPI) s účinnosťou od 15.4.2017
Platí pre poskytovateľov: Gemernet s.r.o., Občianske združenie Rozvoj
Južného Gemera, G- net s.r.o., Regiotel Gemer s.r.o., Regiotel Rimava s.r.o.,

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 v sieťach.
4. Verejná služba je verejne dostupná služba, o ktorej
používanie sa môže uchádzať každý záujemca.
5. Poskytovateľ je osoba s oprávnením na poskytovanie
verejných elektronických komunikačných sietí a služieb.
Poskytovateľ podľa tejto Zmluvy je podnikom podľa zákona
č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

1. Úvodné ustanovenia a definície pojmov

6. Účastník je osoba, ktorá uzatvorila s Poskytovateľom
Zmluvu o poskytovaní verejných služieb.

1.1. Úvodné ustanovenia a predmet úpravy
1. Tieto Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou
"Zmluvy o poskytovaní verejných služieb" uzavretej podľa
§ 44 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách (ďalej aj "ZEK"), a v zmysle ustanovenia §
78 ods. 9 ZEK aj "Zmluvy o pripojení" uzavretej ešte
v čase platnosti a účinnosti zákona č. 610/2003 Z.z. o
elektronických komunikáciách (ďalej len "Zmluva"), a
upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré túto
Zmluvu uzavreli.
2. Tieto Všeobecné podmienky vydáva Asociácia lokálnych
poskytovateľov internetu (ďalej len „ALPI“) - nezávislé
občianske združenie fyzických a právnických osôb, ktoré
sa zameriava na podporu rozvoja internetizácie Slovenskej
republiky s dôrazom na rozvoj internetizácie v regiónoch.
Poskytovateľ pripojenia do internetu, ktorý je členom ALPI
alebo má s ALPI uzavretú zmluvu o spolupráci, môže tieto
Všeobecné podmienky použiť ako neoddeliteľnú súčasť
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ktorú uzatvára s
Účastníkom. Zoznam členov a
spolupracujúcich
Poskytovateľov zverejňuje ALPI na www.alpi.sk.
3. ALPI v rámci svojej činnosti dohliada nad súladom
poskytovania telekomunikačných a internetových služieb s
platným právnym poriadkom, ako i s morálnymi zásadami
podnikania. Pripomienky k obsahu týchto Všeobecných
podmienok je možné adresovať ALPI
písomne
prostredníctvom kontaktov uvedených na www.alpi.sk,
alebo prostredníctvom Poskytovateľa, ktorý
tieto
Všeobecné podmienky použil.

7. Rozhranie je koncový bod siete, ktorý je fyzickým bodom,
v ktorom sa Účastníkovi poskytuje pripojenie k verejnej
sieti. Technické parametre rozhrania sú špecifikované v
dokumente Technická špecifikácia účastníckych rozhraní
(TŠÚR), ktorý je Poskytovateľ povinný predkladať na
zverejnenie
Úradu
pre
reguláciu
elektronických
komunikácií a poštových služieb. Pre účely tejto zmluvy a
definíciu miesta dodávania a odoberania služby je
rozhraním:

1.2. Vymedzenie pojmov
1. Elektronická komunikačná sieť (ďalej len „sieť“) je
funkčne prepojená sústava prenosových systémov, a ak je
to potrebné, prepájacích alebo smerovacích zariadení,
vrátane sieťových prvkov, ktoré nie sú aktívne, ktoré
umožňujú prenos signálov po vedení, rádiovými, optickými
alebo inými elektromagnetickými prostriedkami, vrátane
družicových sietí, pevných sietí s prepájaním okruhov a s
prepájaním paketov, internetu a mobilných pozemských
sietí, sietí na rozvod elektrickej energie v rozsahu, v
ktorom sa používajú na prenos signálov, sietí pre
rozhlasové a televízne vysielanie a
káblových
distribučných systémov bez ohľadu na druh prenášaných
informácií.
2. Verejná sieť je sieť, ktorá sa úplne alebo prevažne
používa na poskytovanie verejných elektronických
komunikačných služieb, ktoré podporujú prenos signálov
medzi koncovými bodmi siete.
3. Elektronická komunikačná služba (ďalej len "služba") je
služba obvykle poskytovaná za odplatu, ktorá spočíva
úplne alebo prevažne v prenose signálov v sieťach,
vrátane telekomunikačných služieb a prenosových služieb
v sieťach používaných na rozhlasové a televízne
vysielanie. Služba nie je poskytovanie obsahu
ani

a) pri káblovom pripojení (napríklad IEEE 802.3 / Ethernet)
účastnícka zásuvka, ak je inštalovaná, alebo vidlica
prívodného kábla, ak zásuvka inštalovaná nie je,
b) pri rádiovom pripojení (napríklad IEEE 802.11 / Wi-Fi)
priestor v bezprostrednej blízkosti antény prístupového
bodu rádiovej siete v smere vyžarovania.
8. Účastnícke vedenie je fyzický okruh spájajúci koncový
bod siete (Rozhranie) s rozvádzačom alebo rovnocenným
zariadením v pevnej verejnej sieti.
9. Vedenie sietí (ďalej len "vedenie") sú líniové a inžinierske
stavby sietí a verejné technické vybavenie územia, najmä
nadzemné a podzemné vedenia, diaľkové a miestne
prenosové systémy, káblové distribučné systémy a rádiové
trasy vrátane ich príslušenstva a
pridružených
prostriedkov, oporné a vytyčovacie body; vedenie je súčasť
siete.
10.
Telekomunikačné zariadenie je technické zariadenie
na vysielanie, prenos, smerovanie, príjem, prepojenie
alebo spracovanie signálov šírených prostredníctvom
vedení,
rádiovými,
optickými
alebo
inými
elektromagnetickými prostriedkami.
11.
Rádiové zariadenie je telekomunikačné zariadenie
alebo jeho príslušná časť, ktoré umožňuje komunikovať
pomocou príjmu a vysielania, alebo príjmu alebo vysielania
rádiových vĺn vo frekvenčnom spektre pridelenom
pozemským
komunikáciám
alebo
kozmickým
rádiokomunikáciám.
12.
Koncové zariadenie je telekomunikačné zariadenie
alebo jeho príslušná časť, ktoré umožňuje komunikáciu a
je určené na pripojenie na koncové body sietí.
13.
Webové sídlo je informačné miesto Poskytovateľa
zriadené v sieti internet, ktoré je dostupné po zadaní
adresy začínajúcej spravidla na "www". Adresu webového
sídla zverejňuje Poskytovateľ ako jeden zo základných
kontaktných údajov. Na webovom sídle zverejňuje
Poskytovateľ informácie o produktoch a službách, určené
verejnosti.
14.
Zákaznícky portál je časť Webového
sídla
Poskytovateľa, ktorá je prístupná Účastníkovi po prihlásení
prideleným menom a heslom a kde sú účastníkovi
poskytované informácie k aktívnym službám.
15.
Kontaktné centrum je
osobný, telefonický
a
Poskytovateľa so

pracovisko určené pre
písomný
kontakt
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záujemcami o službu a Účastníkmi. Na tomto mieste sa
poskytujú aktuálne informácie o platných cenách,
servisných poplatkoch, druhoch servisných služieb,
podporných služieb a kontaktoch na tieto služby,
spôsoboch platby, ako aj a rozdieloch v nákladoch v
súvislosti so spôsobom platby. Adresa kontaktného centra
je zverejnená na webovom sídle Poskytovateľa.
16.Časová dostupnosť je percentuálne vyjadrenie, akú časť
zo zúčtovacieho obdobia je služba dostupná na Rozhraní.
17.Predplatená služba je služba, ktorú Účastník uhrádza
prostredníctvom kúpy Kreditu a jeho následného čerpania.
18.Kredit je vopred zaplatená cena Predplatenej služby, do
hodnoty ktorej je možné čerpať Predplatenú službu v
súlade s Cenníkom (Tarifou).
19.Bonusový kredit je hodnota Kreditu poskytnutá
Účastníkovi Poskytovateľom bez peňažného plnenia zo
strany Účastníka, určená na využitie Predplatenej služby.

2. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2.1. Uzavretie Zmluvy o poskytovaní verejných služieb
1. Zmluvou o poskytovaní verejných služieb sa Poskytovateľ
zaväzuje Účastníkovi zriadiť potrebné pripojenie k verejnej
sieti alebo poskytovať príslušné služby. Poskytovateľ môže
vydať Všeobecné podmienky a cenník (Tarifu), ktoré sú
súčasťou Zmluvy. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
je písomná. Písomnú zmluvu o poskytovaní verejných
služieb je možné meniť aj inou ako písomnou formou, ak
sa na tom zmluvné strany dohodnú; to neplatí pre záväzky
Účastníka, ktoré podľa Občianskeho zákonníka možno
dojednať len v písomnej forme.
2. Účastník žiada o uzavretie Zmluvy tým, že Poskytovateľovi
prostredníctvom Kontaktného centra alebo inou cestou
doručí vyplnený a podpísaný úplný návrh Zmluvy.
Poskytovateľ takýto návrh prijme dňom kedy mu bol
doručený a v lehote podľa Zmluvy a podľa dohody s
Účastníkom zriadi Účastnícke vedenie a Rozhranie, ak
ešte nie je zriadené, a vykoná také úkony na strane svojej
siete, aby na Rozhraní mohla byť služba poskytovaná a
využívaná.
3. Zmluva o poskytovaní verejných služieb musí obsahovať
a) identifikačné údaje zmluvných strán v rozsahu podľa §
15 ods. 2 ZEK:
1.meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak ide o
fyzickú osobu,
2.obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a právnu
formu, ak ide o právnickú osobu,
3.obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné
číslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa,
4.osobu alebo osoby splnomocnené konať v mene
fyzickej osoby alebo právnickej osoby v tejto veci a
informácie nevyhnutné na efektívny kontakt s týmito
osobami,
b) popis poskytovaných služieb, najmä informácie v
rozsahu podľa § 44 ods. 2 ZEK,
c) ostatné údaje v rozsahu podľa osobitných predpisov.
4. Za Účastníka podpisuje Účastník osobne, alebo jeho
zástupca - oprávnená osoba. Oprávnená osoba je povinná
preukázať svoje oprávnenie písomným plnomocenstvom s
osvedčeným podpisom splnomocniteľa, alebo úradne
osvedčenou listinou, ktorá preukazuje jeho oprávnenie
konať v mene Účastníka. U právnickej osoby podpisuje

Zmluvu štatutárny zástupca, právoplatne zapísaný do
obchodného, alebo iného zákonom určeného registra,
alebo iné osoby na to oprávnené podľa príslušných
predpisov, prípadne osoby nimi písomne splnomocnené.
Podpis takýchto osôb na plnomocenstve musí byť úradne
osvedčený.
5. Poskytovateľ má právo požadovať od Účastníka alebo
jeho splnomocneného zástupcu pri uzatváraní Zmluvy
predloženie preukazu totožnosti, vyhotoviť kópiu preukazu
totožnosti alebo odčítať údaje z preukazu totožnosti
elektronickými
prostriedkami
na
účely
overenia
poskytnutých údajov účastníka.

2.2. Zriadenie účastníckej prípojky, zriadenie služby
1. Ak je pre zriadenie pripojenia nutné vybudovať v objekte
alebo priľahlých objektoch Rozhranie, umiestniť káblové
trasy a telekomunikačné zariadenia, Účastník je povinný
zabezpečiť na vlastné náklady súhlas
vlastníka
nehnuteľnosti alebo povereného správcu a doručiť ho
Poskytovateľovi.
2. Poskytovateľ je povinný zriadiť pripojenie k sieti v lehote
uvedenej v Zmluve. Lehota sa primerane predlžuje, ak
Poskytovateľ musel čakať na doručenie súhlasu vlastníka
nehnuteľnosti so zriadením pripojenia a umiestnením
vedenia siete v nehnuteľnosti. Ak od Zmluvy v tejto lehote
Účastník odstúpi, vypovie ju, odmietne službu prevziať,
alebo neposkytne Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť, je
povinný uhradiť Poskytovateľovi všetky náklady, vzniknuté
v súvislosti so zriaďovaním pripojenia.
3. Montáž a nastavenie koncového zariadenia sa vykoná:
a) samoinštaláciou - koncové zariadenie namontuje a
nastaví Účastník na svoje náklady a na svoju
zodpovednosť,
podľa
údajov
pridelených
Poskytovateľom,
b) asistovanou inštaláciou - pripojenie bude zriadené za
pomoci pracovníka Poskytovateľa alebo zmluvného
partnera Poskytovateľa, pričom Účastník uhradí cenu
prác a použitého materiálu.
2.3. Minimálna doba trvania zmluvy - viazanosť
1. Poskytovateľ môže na základe uzavretej Zmluvy poskytnúť
Účastníkovi cenové alebo iné zvýhodnenie oproti
štandardnej ponuke, za čo sa Účastník zaviaže, že zotrvá
v príslušnom zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom počas
dohodnutej doby a zmluvu neukončí, ani nedá k jej
ukončeniu žiadny dôvod.
2. K viazanosti môže byť okrem doby viazanosti stanovená aj
viazanosť na službu alebo na minimálnu cenu služieb - v
tom prípade sa Účastník zaväzuje počas doby viazanosti
platiť za dohodnutý rozsah služieb. V takomto prípade má
Poskytovateľ právo počas doby viazanosti odmietnuť
žiadosť Účastníka o zmenu zmluvy vo veci rozsahu služby,
a to z dôvodu viazanosti.
3. Ak sa Účastník, ktorým je fyzická osoba, zaviaže využívať
určitú verejnú službu Poskytovateľa počas určitého
minimálneho obdobia, nesmie toto obdobie pri prvom
uzavretí Zmluvy o poskytovaní danej verejnej služby
presiahnuť 24 mesiacov; Poskytovateľ je zároveň povinný
poskytnúť Účastníkovi možnosť uzatvoriť Zmluvu o
poskytovaní verejných služieb, pri ktorej toto obdobie
nepresiahne 12 mesiacov.
4. Pokiaľ dôjde k ukončeniu Zmluvy uzavretej s viazanosťou
pred uplynutím doby viazanosti, a to inak ako dohodou
zmluvných
strán
alebo
z
dôvodu
technickej
neuskutočniteľnosti, uhradí Účastník sankciu:
Strana 2 z 11

Thank you for using www.freepdfconvert.com service!
Only two pages are converted. Please Sign Up to convert all pages.
https://www.freepdfconvert.com/membership

