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Zmluva o poskytovaní verejných eleKronichých komunikačných služieb
komunikáciách

irT,§:x:?flí,§jíí*"jili","Ti1?:lá;.:,;,"*ronických

Čídozmluvy: DsL12072358í 0,1

Dodatok;igo:

Il--_l

Poslqfovatef:
Slovanet, a,s. Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 2, lČo: 35 954 612, DlČ: 2022059094, lČ DPH: SK
2022059094 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, odd. Sa, vložka č. 3692/8

Beáta
O2l2O8 28 2O8

zmluvný predajca: DurcováB
tel. kontaK na predajcu:

číslopredajcu:
e-mail ne predajcu: sluzbyzakaznikom@slovanet.net

Učastník:
Fyzická osoba podnikatel
lD účastníka:2'l460
Obchodné meno: Kysucká knižnica v Čadci
Zapísaný:

lČo: 36145068

l otČ: 2021435625

l

tČ opH:

Telefónnečíslo: +421949520824

E-mail: truchly@kniznica-cadca.sk

Technický kontakt:

Telefónne číslo:

Adresy:

sídelná adresa

FaKuračná adresa (ak je iná ako sídelná)

Ulica, čislo: 17. novembra 1258

Oslovenie:

Obec: Čadca

Ulica, číslo:17. novembra í 258

PSČ: 02201

B
lÝ!!ť] ! },
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i,i jl,

| R.o.sox,

Obec: Čadca

PSČ: 02201

l p.o.sox:

6slouangi

Adresa dodania služby

D

Súpisnéčíslo:1258 | Orientačnéčíslo:1 258

17. novembra

LJlica:

Bytorný dom

M

D

Rodinný dom

Poschodie:

Číslonytu (mie§nosti):

Obec: Čadca

PSč: 02201

obchodné prieslory

Týmto dodatkom sa zmluva č.DSL,l2072358í 01 mení nasledovne:

FaKurácia:

M
!

elektronická faktúra zasielaná na e

-

mail: truchly@kniznica-cadca.sk

papierová faKúra (spoplatňovaná) (zaslanie spoplatňované sumou 1,20 EUR s DPH)

í. Úvodné ustanovenia
1.1. Poskytováel sa zavázuje zňadiť alebo vykonať zmenu a následne poskytovať účastníkovislužby

uvedené v Specifikácii služieb íejto Zmluvy (ďalej len ,,Služba" alebo ,,Služby"), počas trvania
Zmluvy.
1.2. Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, riadi sa poskytovanie Služieb Všeobecnými podmienkami
prísluŠnejSlužby a Cenníkmi, vydanými pre tieto Služby. Ak je rozpor medzi ustanoveniami tejto
Zmluvy a Všeobecnými podmienkami alebo Cennikmi, prednosť majú ustanovenia Zmluvy.
1.3.

Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, termínom zriadenia Služieb bude koniec doby póvodnej
Viazanosti, ak podpísaná Zmluva bude doručená poskytovaterovi 'najneskór páť pracovných dní
pred ukonČením póvodnej doby Viazanosti. Ak účastníknedoručí Zmluvu poskytovatelovi V lehote
podfa predóádzajúcej vďy, ako aj v pripade, že doba viazanosti už skončila, poskytovateí sa
zavázuJe zriadiť Služby najneskór do 30 pracovných dní odo dňa doručenia podpísanej Zmluvy
poskytováteíoVi.

a súhlasí,že poskytovatel' móže v prípade neposkytnutia súčinnosti
poskylovatelovi zo strany tretích osób, Korá je nevyhnutná pre zňadenie Služby alebo Vykonanie
zmeny pripojenia, oznámením zaslaným účaďníkovipredlžiť dobu zriadenia Služby alebo
vykonania zmeny pripojenia o nevyhnutne dlhý čas a to aj opakovane.

1.4, ÚČastník berie na vedomie

zmluvy
Zmluva sa uzatvára na dobu:

2. Trvanie
2.1 .

(ďalej len doba viazanosti)

!

neurčitúP

určitú:24 mesiacov odo dňa zriadenia Služieb

2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa po uplynutí doby viazanosti

B

zmení na zmluvu uzavretú na dobu neurčitúza podmienok bližšieupravených vo Všeobecných
obchodných podmienkach, ak nieKorá zo Zmluvných strán počas doby viazanosti neoznámi druhej
zmluvnej strane, že nemá záujem o zmenu trvania Zmluvy na dobu neurčitú.
I nezmení na Zmluvu uzawetú na dobu neurčitúa uplynutím doby viazanosti zaniká.
2.3. PoČas doby viazanosti nemóže účastníkZmluvu vypovedať a Slovanet móže Zmluvu písomne
vypovedať v prípadoch uvedených v Zmluve, vo Všeobecných podmienkach alebo v príslušných
všeobecne závázných právnych predpisoch. Odstúpiť od Zmluvy móžu zmluvné straný v
prípadoch uvedených v Zmluve, vo Všeobecných podmienkach alebo v príslušných všeobecne
záuázný ch právnych predpisoch.
2.4. Zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitúmóžu zmluvné strany vypovedať alebo odstúpiť od nej v
prípadoch uvedených v Zmluve, vo Všeobecných podmienkach alebo v príslušných všeobecne
záv ázný ch právnych predpisoch.
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2.5.

Ak sa zmluvné strany

nedohodnú inak,

v

jednotliuých Služieb, zaniká Zmluva ako celok.

prípade ukončenia poskytovania ktorejkol'vek z

3. Cena a platobné podmienky služieb
3.1. Cena a platobné podmienky Služieb a koncouých zariadení sú uvedené v tejto Zmluve, v Cenníku,
Akciovom cenníku a vo Všeobecných podmienkach.

V

prípade volby elektronickej faktúry účastníkberie na vedomie príslušnéustanovenia
Všeobecných podmienok upravujúce podmienky vyďavovania a doručovania elektronickej fahúry.
3.3. FaKuračným obdobím je ,l kalendárny mesiac.
3.2.

3,4. Účastník má povinnosť pláiť riadne a včas cenu poskytovanej Služby, V opaěnom prípade má
poslrytovateť práVo obmedziť alebo prerušiť poskytovanie Služby. Za obnovenie poskytovania
Služby móže Slovanet požadovď zaplatenie poplatku podía platných Cenníkov.

4. Ostatné náležitosti poskytovania služieb:

5.

záverečnéustanovenia
5.'l .

Zmluva nadobúda platnosť a úónnosť dňom jej uzavretia. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu je
moŽné meniť (uzatvoňť k nej dodatok) nieKoryi,m zo spósobov dojednaným vo Všeobecných
podmienkach.

5-2. Zmluva je napisaná v dvoch Whotoveniach, z Koných každá zmluvná strana dostane po jednom.

5.3. Účaslníkvyhlasuje, že pred uzavIetím Zmluvy sa oboznámil so Všeobecnými podmienkami a
Cenníkmi a zavázuje sa ich dodžiavať ako súčasťZmluvy. Všeobecné podmienky a Cenník sú
zverejnené na stránke www.slovanet.sk a sú tiež k dispozícii v sidle poskytovateía, jeho
pobočkách a u jeho zmluvných predajcov.

Ak

ÚČastník porušípovinnoď riadne
omeŠkania s Úhradou aspoň dvoch

5,4.

a včas uhrádzať Mesačrí,ýpoplatok a

dostane sa do

po sebe nasledujúcich Mesačných poplatkov,

Vznikne

spoločnosti Slovanet právo na zaplatenie zmluvnej pokuty. Výška zmluvnej pokuty bude
vypoČÍtaná ako násobok poáu mesiacov dohodnutej doby viazanosíi a sumy Mesačného poplatku
bez DPH, zníženýo súčetMesačných poplákov bez DPH vyfakturovaných do ukoněenia zmluvy
inak ako dohodou zmluvných strán.

Pre účelyrnýpoč{u zmluvnej pokuty sa Mesačným poplatkom rozumie cena Služby, Korej

5.5.

poskytovanie bolo poČas dohodnutej doby viazanosti medzi poslq^ovaterom a účastníkom
dojednané v Zmluve a ktorej suma je uvedená v Akciovom cenniku v znení, ktoré tvorí prílohu
Zmluvy. Uplatnením práva Slovanetu v zmysle vyššieuvedeného bodu Zmluvy na zaplatenie
zmluvnej pokuty nie je dotknuté píávo Slovanelu na náhradu škody a to aj vo rnýške prevyšujúcej
zmluvnú pokuiu,

5.5. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, vyhlasujú,

súhlasu ju podpísali.
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že vyjadruje ich slobodnú a váŽnu vól'u, a na znak
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Špecifikácia služieb:
Referenčnéčísloadresáta: 1 1 55097 1O2
Prihlasovacie meno migrovanei službv:

ldentiíikáorADSL: 0007042868
Telefónne čísloTP/ISDN : o41 433461 5

Jednorazové poplatky

Náov

Cena v EUR bez DPH

Spolu

0

CenavEURsDPH
0

Přavidelné mesačnépoplatky
Cena v EUR bez DPH

cenaVEURsDPH

Platnosť ceny

Pňdelenie lP adresy

4,96

od

DSL 30 s TP

11,67

5,95
,t4,00

Spolu od 'l. mesiaca

16,63

í 9,95

Názov

í. mesiaca

od 1. mesiac€
od 1. mesiaca

Bonusy

Náov

Bonus v EUR bez DPH BOnUSVEURSDPH

Jednorazová odmena za vernoď*
11,67
14,00
*podmienky uplatnenia
Jednorazovej odmeny za vemosť sú popísanév Akciovom Cenníku

Prílohy:

M

A.kcjovÝ Cennik:

__._ n

^
akciovy_cennik_2_201
8
pdf
_V1_odd_c_kal_F.

M vop

Pódpisy: Číslozmluw:

Univerzálna

!

Dátum:

lr.

Lr.tt

I Pos§/tovateírzmIuvny predajca

!,/ý ýJ ii]]ť!11l-1 qi

Dodáok číslo:3

Miesto: éAjůq
Dálum: z,íO,Cí.b,t?

ruetvci,r,

,|l

Vyhlásenie vlastnika nehnuteínosti

lné

DsL120723581o1

Miesto:

a

žiadosť !

l

ueastník

l
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