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Zmluva o vzájomnej spolupráci 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zák. č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom 

znení 

medzi 

   

ANTIK Telecom s.r.o. 

so sídlom Čárskeho 10, 040 01 Košice 

IČO: 36 191 400 

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl.č. 10988/V 

za ktorú koná: Ing. Igor Kolla - konateľ 

bankové spojenie, ČSOB a. s., pobočka Košice, 

IBAN:  SK22 7500 0000 0003 1389 4463 

/ ďalej len „ANTIK“/ 

a 

 

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 

so sídlom Komenského 7,  040 01 Košice 

IČO: 31679692 

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 3697/V  

za ktorú koná: Ing. Jaroslav Tkáč - konateľ                                

bankové spojenie, IBAN SK60 7500 0000 0000 2579 4273 

ďalej len „TEHO“/ 

/ANTIK a TEHO ďalej spolu ako „zmluvné strany“/                                                                                                                                                               

 

za týchto podmienok: 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

1. ANTIK je obchodná spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je okrem iného montáž 

a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete, 

poskytovanie telekomunikačnej služby – sprostredkovanie prístupu do siete Internet 

a dátovej služby prenosu hlasu prostredníctvom siete INTERNET/VoIP/, ako aj 

prevádzkovanie retransmisie pre televízne programové služby. 

2. TEHO vyhlasuje, že je na základe Nájomnej zmluvy č. 2021000289 uzavretej s Mestom 

Košice (ďalej len „nájomná zmluva“) nájomcom Mestskej krytej plavárne, nachádzajúcej 

sa v Košiciach na ulici Protifašistických bojovníkov, súp. č. 821, postavenej na pozemku 

C KN parc. č. 2014/4, Okres: Košice I, obec: Košice – Staré Mesto, kat. územie: Stredné 

Mesto, zapísaná na LV č. 10774 ( ďalej len „plaváreň“ ) a je správcom tejto plavárne, ak 

nájomná zmluva neupravuje inak. 

 

Článok II. 

Účel zmluvy 

1. Účelom tejto zmluvy je upraviť podmienky vzájomnej spolupráce medzi TEHO a ANTIK, 

v rámci ktorej sa TEHO zaväzuje poskytnúť zamestnancom ANTIK voľný vstup do 

plavárne v rozsahu určenom touto zmluvou a ANTIK sa zaväzuje poskytnúť TEHO 

internetové pripojenie v priestoroch plavárne za zľavnenú cenu.  

2. TEHO sa zaväzuje každoročne poskytnúť zamestnancom spoločnosti ANTIK k dispozícii 

3 ks zariadení s limitom každého zariadenia 1 500 minút. na voľný vstup do priestorov 

plavárne počas jej prevádzkových hodín. Uvedené zariadenia budú k dispozícii na recepcii 
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plavárne a budú poskytnuté osobe, ktorá sa preukáže zamestnaneckou ID kartičkou 

vydanou ANTIK.  

3. ANTIK sa zaväzuje poskytnúť TEHO internetové pripojenie v priestoroch plavárne spolu 

s potrebnými zariadeniami a servisnými službami po celý čas trvania tejto zmluvy (ďalej 

len „internetové služby“). Cena internetových služieb poskytovaná zo strany ANTIK je 

24,69 € bez DPH mesačne.  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na služby poskytované ANTIK zo strany TEHO, 

ANTIK poskytne TEHO zľavu na internetové služby. Po zohľadnení zľavy bude 

spoločnosť ANTIK fakturovať TEHO za internetové služby sumu vo výške 0,05 Eur 

vrátane DPH mesačne. Nevyčerpanie voľných hodín na plavárni poskytnutých zo strany 

TEHO podľa ods. 2 zamestnancami ANTIK, nemá vplyv na uplatnenie zľavy podľa tohto 

odseku. 

 

  

Článok III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. TEHO je oprávnené: 

a. vyžadovať od zamestnancov ANTIK preukázanie sa zamestnaneckými ID kartami, 

b. jednostranne upravovať podmienky návštevy plavárne v Kúpeľnom poriadku, 

c. prerušiť prevádzku plavárne na čas nevyhnutný pre čistenie priestorov, opravy a ďalšie 

servisné práce. 

2. TEHO je povinné: 

a. poskytnúť zamestnancom ANTIK zariadenia podľa čl. I ods. 2, a to až do vyčerpania 

hodinových limitov týchto zariadení, 

b. sprístupniť zamestnancom ANTIK Kúpeľný poriadok resp, informovať ich o mieste, 

kde je Kúpeľný poriadok verejne prístupný, 

c. bezodkladne informovať ANTIK o akejkoľvek poruche v rámci internetových služieb. 

3. ANTIK je oprávnené: 

a. informovať sa o rozsahu čerpania poskytnutých voľných hodín na vstup do plavárne. 

4. ANTIK je povinné: 

a. vystaviť svojim zamestnancom zamestnanecké ID kartičky, 

b. zabezpečiť TEHO neprerušovanú dodávku internetových služieb, 

c. v prípade ohlásenia poruchy internetových služieb odstrániť tieto poruchy čo najskôr, 

najneskôr do 48 hod. od nahlásenia poruchy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

5. Na vzťahy medzi TEHO a zamestnancami ANTIK počas ich návštevy plavárne sa 

vzťahuje aktuálne platný Kúpeľný poriadok. 

 

Článok IV. 

Trvanie zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu  neurčitú. 

2. Táto zmluva zaniká: 

a. dohodou zmluvných strán, 

b. výpoveďou zmluvy za podmienok uvedených v bode 3 tohto článku alebo 

c. odstúpením. 

3. Obidve zmluvné strany sú oprávnené vypovedať túto zmluvu písomne bez uvedenia 

dôvodu. Výpovedná doba je 2-mesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

Výpoveď je účinná uplynutím tejto doby. 

4. Každá zo zmluvných strán môže písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade závažného 

porušenia ustanovení tejto zmluvy. Za závažné porušenie zmluvy zo strany TEHO sa 
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považuje neposkytnutie voľného vstupu zamestnancom ANTIK podľa čl. II ods. 2 

zmluvy. Za závažné porušenie zo strany ANTIK sa považuje prerušenie poskytovania 

internetových služieb na dobu dlhšiu ako 3 pracovné dni alebo opakované (najmenej 2x) 

prerušenie poskytovania internetových služieb na dobu dlhšiu ako 6 hod. a kratšiu ako 24 

hod., okrem prípadu opravy ohlásenej poruchy. Odstúpenie je účinné dňom jeho 

doručenia druhej zmluvnej strane. 

       

V. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

v súlade s ust. § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

2. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať výhradne písomnými dodatkami potvrdenými 

podpismi oboch zmluvných strán, inak sú zmeny a doplnky zmluvy neplatné. 

3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu. 

Každá zo strán obdrží po jednom origináli.  

4. Na vzťahy touto zmluvou neupravené sa vzťahujú ustanovenia zák. č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v platnom znení a ďalších relevantných právnych predpisov. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva vyjadruje ich skutočnú a slobodnú vôľu. Svoj 

súhlas s ustanoveniami tejto zmluvy zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom.  

 

 

V Košiciach, dňa ..... 

 

 

 

 

 

 

ANTIK Telecom s.r.o.:                                                           Tepelné hospodárstvo spoločnosť  

               s ručením obmedzeným  

.....................................................                                        ..................................................   

 

  


