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Zm l uva o poskytovan ĺ verejných elektronických kom u ni kačných s l uŽieb

uzavretá podl'a $ 44 zákon a č,. 351t2o11 Z. z' o elektronických komunikáciách
(d'alej len ',Zmluva'') 

medzi zmluvnými stranami:

DS121050700001 Dodatok číslo:Číslo zmluvy:

Poskytovatel':

Slovanet' a's.Zähradnícka 151,82108 Bratislava 2, lČo: 35 954 612, DlČ: 2o22o59o9+, lČ DPH: sK
2o22o5gog4 zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Bratislava l, odd. Sa, vloŽka č. 3692/8

zmluvný predajca: lng. Peter Švec - AT|S

tel. kontakt na predajcu. 021208 28 208

čÍslo predajcu: 14

e-mail na predajcu: atis@atis.sk

Účastník:

Právnická osoba

lD Účastníka: 218038

obchodné meno: Sociálny podnik mesta Senica, s.r'o'

Zapísaný.

lČ DPHDlČ: 2121384706lČo: 53478495

Štatutárny orgán / oprávnená osoba: Nora Černáčková

E-mail: info@spms.skTelefónnečíslo: +421908855349

TelefÓnne iíslo. +421908855349Technický kontakt: Nora Černáčková, lng

Adresy:

Sídelná adľesa Fakturačná adresa (ak je iná ako sĺdelná)

Ulica, číslo: Štefánikova 1318/69 Oslovenie.

obec: Šenicĺ Ulica, číslo: Štefánikova 1318/69

PSČ: 90501 P.O.BOX obec: Šenic&
PSČ: 90501 P.O.BOX
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Adresa dodania služby

Ulica: Štefánikova SÚpisné číslo: 1318 orientačné čÍslo. 69

Bytový dom Rodinný dom Ý obchodné priestory

Poschodie: Čĺslo bytu (miestnosti)

obec: Senĺca PSČ: 90501

Fakturácia:

M elektronická faktúra zasĺelaná na e - mail: info@spms.sk

LJ papierová faktúra (spoplatňovaná) (zaslanie spoplatňované sumou 1,2o EUR s DPH)

! papierováfaktúra(nespoplatňovaná)

1. Úvodné ustanovenia
1.1. Poskytovateľ sazaväzuje zriadit'alebo vykonat'zmenu a následne poskytovat'Účastníkovi sluŽby

uvedené v Špecifĺkácii sluŽieb tejto Zmluvy (d'alej len ,,SluŽba" aiebo ,,SluŽby"), počas trvania
Zmluvy.

1'2' Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, riadi sa poskytovanie SluŽĺeb Všeobecnými podmienkami
príslušnej SluŽby a Cenníkmi, vydanými pre tĺeto SluŽby. Ak je rozpor medzi ustanoveniami tejto
Zmluvy a Všeobecnými podmienkami alebo Cenníkmi, prednost'majú ustanovenia Zmluvy.

'ĺ.3. Poskytovatel' sa zaväzuje účastníkovi zriadiť SluŽbu alebo vykonať zmeny pripojenia do 30
pracovných dní odo dňa podpisu Zmluvy oboma zmluvnými stranami.

1.4' Účastník berĺe na vedomie a sÚhlasí, Že poskytovatel'mÔŽe v prĺpade neposkytnutia súčinnosti
poskytovatel'ovi zo strany tretích osôb, ktorá je nevyhnutná pre zriadenie SluŽby alebo vykonanie
zmeny pripojenĺa, oznámením zaslaným účastníkovi predíŽit' dobu zriadenia SluŽby alebo
vykonania zmeny pripojenia o nevyhnutne dlhý čas a to aj opakovane.

2. Trvanie zmluvy
2'1' Zmluva sa uzatvára na dobu: ! neurčitú M určitÚ: 24 mesiacov odo dňa zriadenia SluŽĺeb

(d'alej len doba viazanosti).
2.2. Zmlwné strany sa dohodli, žeZmluva sa po uplynutí doby viazanosti

M zmení na zmluvu uzavretÚ na dobu neurčitÚ za podmienok bliŽšie upravených vo Všeobecných
obchodných podmienkach, ak niektorá zoZmluvných strán počas doby viazanosti neoznámi druhej
zmluvnej strane, Že nemá záujem o zmenu trvania Zmluvy na dobu neurčitÚ.

t] nezmení na Zmluvu uzavretÚ na dobu neurčitú a uplynutím doby viazanosti zaniká.
2.3. Počas doby viazanosti nemÔŽe Účastník Zmluvu vypovedat' a Slovanet mÔŽe Zmluvu písomne

vypovedat' v prípadoch uvedených v Zmluve, vo Všeobecných podmienkach alebo v príslušných
všeobecne záväzných právnych predpisoch. odstÚpiť od Zmluvy mÔŽu zmluvné straný V
prípadoch uvedených v Zmluve, vo Všeobecných podmienkach alebo v príslušných všeobecne
záväzný ch právnych pred pisoch.

2.4' Zmluvu uzatvorenÚ na dobu neurčitÚ môŽu zmluvné strany vypovedať alebo odstúpit' od nej v
prípadoch uvedených v Zmluve, vo Všeobecných podmienkach alebo v prísluŠných všeobecne
záv äzný ch právnych pred pisoch.

2.5. Ak sa zmluvné strany nedohodnÚ inak, V prípade ukončenia poskytovanĺa ktorejkol'vek z
jednotlivých SluŽieb, zaniká Zmluva ako celok.
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3. Cena a platobné podmienky sluŽieb
3.1. Cena a platobné podmienky SluŽieb a koncových zariadení sú uvedené v tejto Zmluve, v CennÍku,

Akciovom cenníku a vo Všeobecných podmienkach.

3.2' v prípade vol'by elektronickej faktÚry Účastník berie na vedomie príslušné ustanovenia
Všeobecných podmienok upravujúce podmienky vystavovania a doručovania elektronickej faktúry.

3.3. Fakturačným obdobím je jeden kalendárny mesiac'

3.4' Učastník má povinnost' platit' riadne a včas cenu poskytovanej SluŽby. V opačnom prípade má

poskytovatel' právo obmedzit' alebo prerušit' poskytovanie SluŽby' Za obnovenie poskytovania

SluŽby môŽe Slovanet poŽadovat'zaplatenie poplatku podl'a platných Cenníkov.

4. ostatné náleŽitosti poskytovania služieb:

5' Záveľečné ustanovenia
5.1 . Zmluva nadobúda platnost' a účinnost' dňom jej uzavretia. Zmluvné strany sa dohodlĺ, Že Zmluvu je

moŽné meniť (uzatvoriť k nej dodatok) niektorým zo spÔsobov dojednaným vo Všeobecných
podmienkach.

5.2. Zmluva je napísaná v dvoch vyhotoveniach, z ktoných kaŽdá zmluvná strana dostane po jednom.

5.3. Učastník podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Že pred uzavretím Zmluvy sa oboznámil so

Všeobecnými podmienŕamĺ, cenňíkmĺ a Podmienkami spracÚvania osobných údajov a zaväzuje
sa ich dodrŽiavat' ako sÚčasť Zmluvy. Všeobecné podmienky, Podmienky spracúvania osobných
Údajov a Cenník sú zverejnené nä stránke www.slovanet.sk a sÚ tieŽ k dispozícii v sídle
posŔytovatel'a, jeho pobočkách a u jeho zmluvných predajcov. lnformácie pre účastníkov, ktorí sú

spotrebitel'mĺ ýajÚce sa alternatívneho riešenia sporov sú sÚčast'ou Všeobecných podmienok.

5.4. Učastník berie na vedomie, Že'.

Poskytovatel'ako prevádzkovatel' informačných systémov spracÚva osobné údaje o Účastníkoch a
uŽívatel'och vo svojich interných informačných systémoch.

Učelom spracÚvania osobných údajov je uzatvorenie zmluvy, overenie identity v predzmluvných

vzťahoch, plnenie všetkýcň záväzkov z nej vyplývajúcich, poskytovanie fakturácia, evidencia
platieb, priamy marketing a Pod.

Poskytovatel' bude spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu v
sÚlade so zákonom o elektronických komuňikáciách a Nariadením Európskeho parlamentu a rady

ĺÉÚl zoĺ 6t67g (d'alej ,,GDPR"), p-o uplynutí nevyhnutnej doby osobné Údaje zlikviduje, ak to nie je

V rozpore s povinnost'ami vyplývajúcimi z príslušných právnych predpisov.

Poskytovatel' bude osobné údaje spracúvat' a uchovávat' na základe právnych noriem

u'oŽňuiúcich spracÚvanie osobných údajov, najmä zákona o elektronických komunikáciách v

znenĺ neskoršÍch predpisov, Zmlúvy, oprávnených záujmov Poskytovatel'a a sÚhlasu dotknutej

osoby, ak bol udelený.

Poskytovatel' sa zaväzuje osobné údaje chránit' V súlade so zákonom o elektronických

komunikáciách, ako aj cóľn a inými v búdúcnosti záväznými normami upravujúcimi spracÚvanie

osobných Údajov.

Všetky ĺnformácie o podmienkach spracúvania osobných údajov, prevádzkgvýc| 
. 
Údajov a

lokaližačných údajov sú upravené v Podmienkach spracÚvania' osobných Úlajgv, ktoré tvoria

sÚčast'tejĺo Zmluvy. Akékol'vek odkazy na podmienky spracovania osobných Údajov sÚ odkazmi

na tento dokument.
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5.5. Ak Účastník poruší povinnost' riadne a včas uhrádzat' Mesačný poplatok a dostane sa do
omeškania s Úhradou aspoň dvoch po sebe nasledujÚcĺch Mesačných poplatkov, vznikne
spoločnosti Slovanet právo na zaplatenie zmluvnej pokuty. Výška zmluvnej pokuty bude
vypočítaná ako násobok počtu mesiacov dohodnutej doby viazanosti a sumy Mesačného poplatku
bez DPH, znÍŽený o sÚčet Mesačných poplatkov bez DPH vyfakturovaných do ukončenia zmluvy
inak ako dohodou zmluvných strán.

5.6. Pre účely výpočtu zmluvnej pokuty sa Mesačným poplatkom rozumie cena SluŽby, ktorej
poskytovanie bolo počas dohodnutej doby viazanosti medzi poskytovatel'om a Účastníkom
dojednané v Zmluve a ktorej suma je uvedená v Akciovom cenníku v znení, ktoré tvorí prílohu
Zmluvy' Uplatnením práva Slovanetu v zmysle vyššie uvedeného bodu Zmluvy na zaplatenie
zmluvnej pokuty nie je dotknute právo Slovanetu na náhradu škody a to aj vo výške prevyšujÚcej
zmluvnú pokutu.

5'7 " v sÚvislosti s poskytovanou SluŽbou poskytovatel' prenecháva na dobu trvania tejto Zmluvy (doba
trvania nájmu) Účastníkovi do dočasného uŽívania vo forme nájmu koncové zariadenia, ktoré sÚ
špecĺfikovane V osobitnom protokole o prenájme telekomunikačného zariadenia (d'alej len
,,Zariadenĺe" alebo ,,Zariadenia"), ktoý sa po odovzdaní Zariadenia Účastníkovi stáva sÚčast'ou
Zmluvy' Učastník je oprávnený uŽívať Zariadenia výlučne na Účely poskytovania SluŽby a je
povinný platit' zaň nájomné, vo výške podl'a Špecifikácie sluŽby tejto Zmluvy. Poskytovateľ Je
povinný odovzdat' účastníkovi Zariadenia v stave spôsobilom na dohodnutý účel uŽívania
Zariadení' Účastník nie je oprávnený prenechat' koncove zariadenia na uŽívanie tretej osobe
(prenajat' koncové zariadenia), ani nijakým spÔsobom zasahovat' do koncových zariadení,
vykonávat' zmeny koncových zariadení alebo umoŽnit' zásah do koncových zariadení alebo
vykonávanie zmien Zariadení tretej osobe.

5.8. Učastník sa zaväzuje vrátit' poskytovatel'ovi Zariadenia poskytované formou nájmu najneskÔr do
15 pracovných dní od ukončenĺa tejto Zmluvy' Ak sa pre vrátenie Zariadenia vyŽaduje jeho
demontáŽ, Účastník je povinný umoŽniť demontáŽ poverenej osobe ako aj poskytnúť potrebnú
sÚčinnost' pri demontáŽi Zariadení. Všetky priame i nepriame náklady spojené s vrátením
Zariadení znáša Účastník. V prípade, Že Účastník poruší povinnost' vrátit' Zarĺadenie v lehote
uvedenej v prvej vete tohto bodu Zmluvy, alebo vráti Zariadenie poškodené, alebo nekompletné,
vzniká poskytovatel'ovi nárok na zaplatenie jednorazovej zmluvnej pokuty vo výške 90 Eur (slovom
devät'desĺat eur) za jednotlivé Zariadenie, vo vzt'ahu ku ktorému Účastník porušil svoju povinnost',
tak ako je uvedené v tejto vete. Uplatnením práva Slovanetu na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je
dotknuté právo Slovanetu na náhradu škody a to ajvo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu.

5.9. Účastník je povinný chránit' Zariadenia pred poškodením, zničením alebo stratou, v prípade
porušenia tejto povinnosti je povinný nahradit' poskytovatel'ovi vzniknutÚ škodu. Poškodenie,
zničenie alebo stratu Zariadení je Účastník povinný bezodkladne, najneskÔr v lehote 3 pracovných
dní' oznámit' poskytovatel'ovi.

5.10. Ak sa počas poskytovania SluŽby bez zavinenĺa Účastníka vyskytne naZariadeniach vada, ktorá
znemoŽňuje vyuŽívanie SluŽby, je Účastník povinný tÚto skutočnost' bezodkladne oznámit'
poskytovatel'ovi; poskytovatel' sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskÔr v lehote 1o
pracovných dní od oznámenia vady Účastníkom, zabezpečit' výmenu vadného koncového
zariadeni a za bezv adné.

5.11. Na podmienky nájmu Zariadenia sa vzťahujú aj príslušné Všeobecné obchodné podmienky
poskytovatel'a upravujúce ich nájom, ktoré sú súčast'ou tejto Zmluvy.
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b.ĺz. ue".tník berie na vedomie, Že ním zadaná e-mailová adresa mÔŽe byt tieŽ vyuŽitá na účely
priameho marketingu vlastných podobných tovarov a/alebo sluŽieb Slovanetu v zmysle a v sÚlade
so zákonom o elektronických komunikáciách v platnom znení (s 62) a čl. 6 ods. 1 (0 GDPR' t.j. na
zasielanie obchodných oznámení Slovanetu s ponukou podobných sluŽieb, ak s takýmto
zasielaním nevyjadril Účastník nesÚhlas. V prípade, ak si príjemca takejto elektronickej pošty

nepraje d'alšie zasielanie takýchto obchodných oznámenÍ, je oprávnený jednoducho a bezplatne
kedykolVek odmietnuť takéto zasielanie obchodných oznámení, a to bud'prejavením tohto svojho
nesúhlasu odkliknutím na príslušnom mieste v obchodnom oznámení alebo zaslaním e-mailu
obsahujúceho nesúhlas so zasielaním obchodných oznámenĺ na e-mailovÚ adresu:

sluzbyzakaznikom@slovanet'net. V prípade ak Učastník bude namietat'voči spracÚvaniu na účely
priameho marketingu, Slovanet nesmie d'alej tieto osobné Údaje na tieto účely spracovávať.

5'13. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, vyhlasujÚ, Že vyjadruje ich slobodnú aváŽnu VÔl'u, a naznak
súhlasu ju podpĺsali.

Špecifikácia sluŽieb:

Referenčné číslo adresáta: ldentifikátor ADSL:

Prihlasovacie meno mĺgrovanej sluŽby: Telefónne číslo TP/lSDN

Jednorazové poplatky

Názov Cena v EUR bez DPH CenavEURsDPH

DSL 15 16,67 20,00

Wifi router (DSL) - nájom 0,00 0,00

Spolu 16,67 20,00

Pľavidelné mesačné poplatky

Platnost'cenyCenavEURsDPHCena v EUR bez DPHNázov
1.-7.mesiac12,601 0 50DSL 15

od 8. mes18,001 5 00DSL 15

1. -7. mesiac0 50420,Wifi router (DSL) - nájom

od 8. mesiaca1,000,83Wifi router (DsL) - nájom

1. -7. mesiac13,1010,92Spolu 1.-7. mesiac

od 8. mesi1 I 001 5 83Spolu od 8. mesiaca

Bonusy

BonusvEURsDPHBonus v EUR bez DPHNázov

*podmienky uplatnenia Jednorazovej odmeny za vernost'sú popísané v Akciovom Cenníku
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Podmienky spracÚvania osobných
Údajov

! lné

Učastník týmto potvrdzuje, Že mu boli poskytnuté informácie týkajÚce sa spracúvanĺa osobných údajov za
účelom uzatvorenia tejto Zmluvy a poskytovania plnenia a bol informovaný o právach dotknutej osoby v
zmysle GDPR a o tom, Že Všeobecné podmienky, Cenník a Podmienky spracÚvania osobných Údajov sú
zverejnené na stránke www.slovanet.sk a sú tieŽ k dispozícii v sídle poskytovatel'a, jeho pobočkách a u
jeho zmluvných partnerov.

tr Áno ! Nie

Podpisy: Číslo zmluvy: DsL21o5o7oooo1 Dodatok číslo:

Miesto: Smllľl Miesto: ,Šnliĺĺ*
Dátum: 7 '5.2021 Dátum: 7 '5'2021

t

Pos pľedajca Účastník

Prĺlohy:

M Akciový Cenník:
ACV_F_O4 _21_v1.pdf

M voP
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