Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.: 139/2016
uzatvorená podľa § 44 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „Zmluva“)
1
Zmluvné strany
1.1 Podnik
ELVISDK, s.r.o., so sídlom: Veličná 151, Veličná, PSČ: 027 54, IČO: 36 400 670, IČDPH: 2020132026, spoločnosť zapísaná v Obch.
registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 13085/L, bankové spojenie: SLSP Dolný Kubín., číslo účtu/kód banky:
0321688432/0900, telefón: 0902 900 424, e-mail: papso@elvisdk.sk, zastúpený: Róbert Papšo, konateľ
(ďalej len „Podnik“)
1.2 Účastník
priezvisko, meno/obch. meno/názov: Stredná odborná škola polytechnická
trvalý pobyt/miesto podnikania/sídlo: Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín
adresa na zasielanie písomností

Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín

dátum narodenia/IČO: 00891479

DIČ/IČ DPH: 2020424329

telefón: 043/5863139, 0905 754237

e-mail (slúži na zasielanie faktúr): marcela.gallova@vuczilina.sk

iné údaje:
(ďalej len „Účastník“)
2
Predmet Zmluvy
2.1 Podnik sa zaväzuje počas trvania Zmluvy poskytovať Účastníkovi
Službu podľa Zmluvy a Všeobecných podmienok a Účastník sa
zaväzuje riadne a včas platiť Podniku cenu za poskytovanie
Služby a dodržiavať povinnosti v súlade so Zmluvou,
Všeobecnými podmienkami a Tarifou.
2.2 Podnik a Účastník sa dohodli na poskytovaní elektronickej
komunikačnej služby, ktorou je prístup do siete internet
s nasledujúcimi parametrami:
Prístup do siete Internet – 15M/10M
Aktivácia
dňa 01.09.2016
služby:
(ďalej len „Služba“)
3
Miesto poskytovania Služby
3.1 Miestom poskytovania Služby Účastníkovi podľa tejto Zmluvy je:
Ulica a číslo: Jelšavská 404
Obec, PSČ: Dolný Kubín, 026 01
Posch./miestn./byt/dom č:
3.2 Účastník sa zaväzuje na svoje náklady a zodpovednosť
zabezpečiť, aby miesto podľa bodu 3.1 spĺňalo všetky príslušné
zákonné, zmluvné a technické normy (STN) a zabezpečiť od
dotknutých subjektov všetky potrebné povolenia a súhlasy na
používanie Služby. Účastník vyhlasuje, že neexistujú dôvody,
ktoré by zabraňovali poskytovaniu Služby.
4
Doba trvania Zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu 1 roka, t.j. do 31.08.2017.
4.2 Účastník môže vypovedať Zmluvu o pripojení z akéhokoľvek
dôvodu alebo bez udania dôvodu. Výpovedná lehota pre
Účastníka je jeden kalendárny mesiac a to k poslednému dňu v
mesiaci.
5
Cena za poskytovanie Služby
5.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Služby podľa bodu 2 vo
výške:
Cena za Službu:
149,00 eur/mesačne
5.2 Ceny vyúčtuje Podnik Účastníkovi faktúrou, ktorú mu zašle
poštou alebo e-mailom na Účastníkom určenú emailovú adresu
v Zmluve. Pokiaľ nie je vo faktúre uvedený iný dátum splatnosti,
cena Služby je splatná do konca mesiaca, v ktorom Podnik
Službu Účastníkovi poskytne.
5.3 Ďalšie podrobnosti ohľadom ceny za Službu a platobných
podmienok sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a Tarife.

Účastník berie na vedomie, že Podnik má právo kedykoľvek bez
súhlasu Účastníka meniť Tarifu, a to za podmienok uvedených vo
Všeobecných podmienkach.
6
Záverečné ustanovenia
6.1 Podnik je platiteľom DPH. Ceny sú uvádzané bez DPH.
6.2 Právne vzťahy výslovne neupravené Zmluvou, Všeobecnými
podmienkami a Tarifou sa spravujú príslušnými právnymi
predpismi Slovenskej republiky.
6.3 Účastník podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí
s podmienkami poskytovania Služby tak, ako sú dohodnuté
v Zmluve, Všeobecných podmienkach a Tarife. Všeobecné
podmienky a Tarifa tvoria súčasť tejto Zmluvy a Účastník svojim
podpisom potvrdzuje, že ich prevzal.
6.4 Podpisom tejto Zmluvy o pripojení Účastník súhlasí, aby jeho
osobné údaje boli Podnikom
spracúvané a poskytované
v rozsahu, na účel a za podmienok uvedených v 14. časti
Všeobecných podmienok a v príslušných právnych predpisoch.
Ak je podmienkou spracúvania súhlas Účastníka, môže Účastník
tento súhlas kedykoľvek odvolať doručením písomného
oznámenia Podniku.
6.5 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zo
zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.
6.6 Zmluvu možno meniť a dopĺňať len so súhlasom oboch
zmluvných strán, a to formou očíslovaných písomných dodatkov.
6.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obomi zmluvnými
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na
internetovej stránke obstarávateľa. Pokiaľ nie je v Zmluve
dohodnutý deň Aktivácie Služby, platí, že ním je deň podpisu
Zmluvy zmluvnými stranami.
Vo Veličnej, dňa 01.09.2016
Podnik:
ELVISDK, s.r.o.

Účastník:

..............................
Róbert Papšo
konateľ

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

