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inlernel solutions

Zákaznĺcke centrum
íjE!: 5telaa'ka :- UbU']1 K:-:ĺ|lJllji
Tel 052 333 8010
nraii Íaktuľa{iaohqdaia'5k

Zmena pro9ľamu/balíka
DoDAToK č' 4
k zmluve:

27LĺL

vrvtrv hgdata.sk

Zmluvné strany

ffi

obec Malý S|avkov

Prevádzkovatel'

HGdata s.r,o,

Užívatel':

Adresa

Ždiar 473
o59 55 Ždiar

Adresa / sídlo: Gerlachovská 52

/

sĺdlo:

06001 Malý

Marcel Budzák
tČo:
36852252
DIC:
2022475477
Bankové spojenie:
Tatra banka:
SK3511000000002621158221
okresného
súdu
Prešov'
oddiell Sro Vložka číslo:
Výpis z obch' registra
r9295/P

Slavkov

Štatutárny zástupca:

lČDPH:

3L984673 ĺ
2020710109

Adresa

Gerlachovská

lČo / DlČ /

pripojenia:

/

060 01

čl. l.
Predmet dodatku
]'. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom dochádza k zmene mesačnéhoprogramu služby poskytovanej
Prevádzkovatel'om na základe Zmluvy o využívanídátovej siete HGdata s,r.o.
2' Podpísanĺm Dodatku dochádza k zmene mesačnéhoprogramu nasledovných služieb:

o Balíček:HGnet 4 15/2Mb/s ---> Teatro AlR 3 40/4 Mb/s

3. Zmena sluŽby alebo zmena parametrov služby je účinnáod

L,2.2o22

4. Nový program bude platný do prípadnej d'alšej zmeny programu' resp' ukončenia platnosti Zmluvy. V prípade uzavretia
zmluvy z viazanosťou, sa táto po.iej skončeníautomaticky obnoví. Cena tak zostáva nezmenená. Zákazník má moŽnosť
zmeniť alebo ukončit službu počas troch mesiacov pred skončením obdobia viazanosti a to k dátumu ukončenia viazanosti
5' ostatné nastavenia prevádzkovania služby ostávajú zachované v zmysle Zmluvy.
6. Užívateľvyhlasuje,že ku dňu podpisu Dodatku nemá žiadne splatné finančnézáväzky voči Prevádzkovatel'ovi.
7. Užívatel'vyhlasuje, že zmluva, ku ktorej sa uzatvára tento dodatok, je platná a účinná.
8' Platnosť a účinnosťtohto Dodatku je priamo viazaná na platnost a účinnosťDodatku o úprave viazanosti služby v
súvislosti s uzavretím Zmluvy o využívanídátovej siete HGdata s.r'o. uzavrete1 medzi Užívatel'om a Prevádzkovatel'om. V
prípade uzavretia zmluvy z viazanosťou, sa táto po jej skončeníautomaticky obnoví. Cena tak zostáva nezmenená.
Zákazník má možnosť zmeniť alebo ukončiť službu počas troch mesiacov pred skončením obdobia viazanosti a to k dátumu

ukončenia viazanosti.

čl. ll.
Spoločnéa záverečné ustanovenia
1. Dodatok sa stáva neoddelitel'nou súčasťouZmluvy a je možného meniť len písomnou formou po dohode oboch
zmluvných strán'
2. Ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktoných jeden exemplár obdržíPrevádzkovatel'a jeden exemplár
obdržíUžívatel'.
4' Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali,porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho
vlastnoručne podpisujú'
5' Dodatok nadobÚda platnosť a účinnostdňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami'

ffi

V Kežmarku 26.01'2022

pečiatka a podpĺs zodpovedne.i osoby
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pečiatka / podpis zodpovednej osoby
za uŽÍvatel'a
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Žrn1u,ĺnÉstrany
Prevá.dzko.ra

!'e]':

Adi'esa / sĺdlo

Štatutárny zástupca:
lČo:
DIC:

HGclata s,r.o.

UŽívat'eľ:

Žc]iar 4?3

Adresa I srdio

36852?52
2022475477

rco i Drc

059 55 Ždiaľ
lvlaľcel 'Buclzák

/

tČopH;

Tatĺa banka;
5K3511000000002621158223
Výpis z obch. registra okľesnéhosúdu Prešgv, oddiel: 5ro Y|ožka číslo:
Bankove spojenie:

Adresa
pripojenia:

Obee l4alý 5lavkov
Gerlalt'hovská 5?
0ô001' ĺvlaiy
5!avkov
31984673 /
2S20?101,09

/

Geĺlachovská
060

01.

3,9295/P

č'. l.

Predmet dodatku
1' Užívatel'sa zaväzuje, že po dobu 24 mesiatov odo dňa uvedeného v bode 6 tohoto dodatku (d'alej tiež ''doba
viazanosti'') zotrvä v zmluvnom vzťahu s prevádzkovatel'om podl'a zmluvy v znenítohoto dodatku ako účastníkslužieb
poskytovaných poskytovatel'om a po celú túto dobu bude bez prerušenia tieto služby využívať,
2. Užívatel'vyhlasuje, že nemá žiadne finančnézáväzkyvoči prevádzkovatel'ovi, ltoŕé ú deň, ked'bude podpisovaťtento
dodatok, by boli po lehote ich splatnosti.
3. Užívatel'potvrdzuje, že zmluva, ku ktorej sa uzatvára tento dodatok, je platná.
4. Užívatel'uzatvoril tento dodatok v rámci prevádzkovania nasledovnýčr' služieo,
o Balíček:Teatro AtR 3 4ol4 Mb/s
{15,90€) - úrad
5. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu určitú,a to na dobu viazanosti uvedenú vyššie.
6. Doba viazanosti začínaplynúťodI'2,2022, kedy nadobúda tento dodatok účiňnosť.
7. V prĺpade uzavretia zmluvy z viazanosťou, sa táto po jej skončeníautomaticky obnoví. Cena tak zostáva nezmenená.
Zákazník má možnosť zmeniť alebo ukončiťslužbu počas troch mesiacov pred sĺ<ončenímobdobia viazanosti a to k dátumu

ukončenia viazanosti.
8' lné spôsoby zániku tohoto dodatku sa riadia obdobne ustanoveniami Všeobecných podmienok HGdata s'r.o' (d'alej len
Podmienky).
9. V prípade zánĺku tohoto dodatku Žo strany poskytovatel'a, zaniknú všetky práva užívatel'ana poskytovanie zliav a/alebo
iných zvýhodnení plynÚcich z viazanosti'
10. V prÍpade zániku tohoto dodatku zo strany uživatel'a, zanĺknÚ všetky práva užívatel'ana poskytovanie zliav a/alebo
iných zvýhodnení plynúcich z tohoto dodatku a z viazanosti

čl. tl.
Spoločnéa záverečné ustanovenia
1. Dodatok sa stáva neoddelitel'nou sÚčasťou Zmluvy a je možného meniť ĺen písomnou formou po dohode oboch
zmluvných strán.
2. Ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti.
3' Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden exemplár obdržíPrevádzkovatel'a jeden exemplár
obdržíUžívatel'.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali,porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho
vlastnoručne podpisujú'
5. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosťdňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Kežmarku ?6,01..?02?

ffiffi#í
ďar,:,ru,**ffi
-ý>

?

^4

pečiatka a podpis zodpovednej osoby
za HGdata s.r.o

pečiatka l podpis zodpovednej osoby
za uŽívatel'a
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7m1uvné s!ĺany

Pľevádzkovat'el':

ll$data s,r,o,

{Jžívateí:

Adresa / sĺdlo:

Žtl\aĺ 413

Adresa / sidio

059 55 Ždiaí

Štatutárny zástupca:

illaľcel Budzák

iČo'

35852?52

DIC:

292?47547'?

'Obeĺ t4alý 5lavkov

Ger]aĺho.ĺská 5?

0600L Matý
Slavko,r

rco / Dtc

Tatra banka;
SK3511000000002621158?23.
okresného súdu Prešov, oddieĺ; 5ĺo V3ožka číslo:
Výpis z obch. registra
1929stP
Bankové spojenie:

/

31984673

J

lČopn:

20207103,09 /

Adresa

Gerlachovská

pripojenia:

060 01

čl. l.
Predmet dodatku
]'. Zmluvné strany 5a dohodli, že týmto dodatkom dochádza k zmene mesačnéhc programU služby poskytovane.j
Prevádzkovatel'om na zákĺade Zmluvy o využívanídátovej siete HGdata s'r.o.
2. Podpísaním Dodatku dochádza k zmene mesačnéhoprogramu nasledovných služieb:
. Ba!íček: HGnet 3 10/1,5 Mb/s --> TEATRO AlR 2 škola
3. Zmena služby alebo zmena parametrov služby je účinnáod

]'.2.2022

4. Nový program bude platný do prípadne1 d'alšej zmeny programu, resp. ukončenia platnosti Zmluvy. V prípade uzavretia
zmluvy z viazanosťou, sa táto po jej skončeníautomaticky obnoví. Cena tak zostáva nezmenená. Zákazník má možnosť
zmeniť alebo ukončiť službu počas troch mesiacov pred skončením obdobia viazanosti a to k dátumu ukončenia viazanosti
5' ostatné nastavenia prevádzkovania služby ostávajú zachované v zmysle Zmluvy.
6. UŽívatel'vyhlasuje, že ku dňu podpisu Dodatku nemá žiadne splatné finančne záväzky vočĺPrevádzkovatel'ovi.
7. Užívatel'vyhlasuje, že zmluva, ku ktorej sa uzatvára tento dodatok, je platná a Účinná.
8. Platnosť a Účinnosť tohto Dodatku je priamo viazaná na platnost a účinnosťDodatku o úprave viazanosti sluŽby v
súvislosti s uzavretím Zmluvy o využívanídátovej siete HGdata s'r.o. uzavretej medzi Užívatel'oma Prevádzkovatel'om. V
prípade uzavretia zmluvy z viazanosťou, sa táto po jej skončeníautomaticky obnoví. Cena tak zostáVa nezmenená.
Zákazník má možnosť zmeniť alebo ukončiťslužbu počas troch mesiacov pred skončením obdobia viazanosti a to k dátumu

ukončenia viazanosti'

č!. [l.

Spoločnéa záverečné ustanovenia
1. Dodatok sa stáVa neoddelitel'nou sÚčasťou Zmluvy a je možného meniť len písomnou formou po dohode oboch
zmluvných strán,
2. Ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktoných jeden exemplár obdržíPrevádzkovateĺ'a jeden exemplár
obdržíUžívatel'.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali,porozumeli jeho textu a na znak sÚhlasu s jeho obsahom ho
vlastnoruČne podpisujÚ.
5. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosťdňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.

ffiffi

V Kežmarku 26.01.2g22
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pečiatka a podpis zodpovednej osoby
za HGdata s.r.o.

2

pečiatka / podpis zodpovednej osoby
za užívatel'a

nEi

?ákazníĺ.ke centlum

Ge|]. SteÍôllka 5' 06001 <eŽnrôl.,k

rel

052 333 8010

Zmena viazanosti
DoDAToK č' 7

k zmluve:

nrail' Íakt,Jra{iaohgdäta'5k

inteľnet slrlulions

27]-ĺl

vJľlY,j hgI:jôta.5k

Zmluvné strany
Prevádzkovatel':
Adresa / sídlo:

HGdata s.r.o.
Ždaar 473

Užívateľ:

ffi

EÍ.fiilE

obec Malý Slavkov

Adresa / sídlo: Geĺlachovská 52

06o01' Malý

059 55 Ždiar

Marcel Budzák
lČo:
35852252
DlČ:
2022475477
Bankové spojenie:
Tatra banka:
SK3511000000002621158221
okresného
Prešov'
súdu
oddiel: 5ro Vložka číslo:
Výpis z obch. registra
Štatutárny zástupca:

tco / Dtc

/

Slavkov
3L984673

I

lČDPH:

2020710!.O9

Adresa

Ger!achovská
060 01

pripojenĺa:

/

19295/P

čl. I.
Predmet dodatku
]'. Užívatel'sazaväzuje, že po dobu 24 mesiacov odo dňa uvedeného v bode 6 tohoto dodatku (d'alej tiež ''doba
viazanosti")zotrvá v zmluvnom vztahu s prevádzkovatel'om podl'a zmluvy v znenítohoto dodatku ako účastníkslužieb

poskytovaných poskytovatel'om a po celú túto dobu bude bez prerušenia tieto služby využívať.
2. Užívatel' vyhlasuje, že nemá žiadne finančnézáväzky voči prevádzkovatel'ovi, ktoré v deň, ked'bude podpisovať tento
dodatok, by boli po lehote ich splatnosti.
3. Užĺvatel'potvrdzuje, že zmluva, ku ktorej sa uzatvára tento dodatok, je platná.
4. Užívatel'uzatvoriltento dodatok v rámci prevádzkovania nasledovných služieb:
o Balíček:Teatro AlR 2 15/2

Mb/s (13.90€)

škola

5. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu určitú,a to na dobu viazanosti uvedenú vyššie.

6. Doba viazanosti začínaplynúťod1'.2,2022, kedy nadobúda tento dodatok účinnosť.
7. V prípade uzavretia zmluvy z viazanosťou, sa táto po jej skončeníautomaticky obnoví. Cena tak zostáva nezmenená.
Zákazník má možnosť zmeniť alebo ukončiť službu počas troch mesiacov pred skončením obdobia viazanosti a to k dátumu

ukončenia viazanosti.
8. lné spôsoby zániku tohoto dodatku sa riadia obdobne ustanoveniami Všeobecných podmienok HGdata s.r.o. (d'alej len
Podmienky).
9. V prípade zánĺku tohoto dodatku zo strany poskytovatel'a, zaniknú všetky práva užívateľana poskytovanie zliav a/alebo
iných zvýhodnení plynúcich z viazonosti.
10. V prípade zániku tohoto dodatku zo strany uživatel'a, zaniknú všetky práva užívatel'ana poskytovanie zliav a/alebo
iných zvýhodnení plynúcich z tohoto dodatku a z viazanosti.

čl. ll.
Spoločnéa záverečné ustanovenia
1. Dodatok sa stáVa neoddelitel'nou súčasťouZmluvy a je moŽné ho meniť len písomnou formou po dohode oboch
zmluvných strán.
2. Ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden exemplár obdržíPrevádzkovatel'a jeden exemplár
obdržíUžívatel''
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali,porozumelijeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho
vlastnoručne podpisujú.
5. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosťdňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Kežmarku 26.0ĺ'2022
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ĺ[ --y>pečiatka a podpis zodpovednej osoby
za HGdata s.r.o.

pečiatka / podpis zodpovednej osoby
za užívatel'a

nEi;.:
inleľnel solutions

7ákaznícke (entlu}íl
Ger,. Steianika 5, 0600i Keznr.r',lk

rel

052 333 8010

n]aIl: laktÚraciaGhgcjata. 5k
vťYlVÝ. hgd ata 'sk

Zmena pŕogramu/balíka
DoDAToK č' 8
k zmluve:

27ttL

Zmluvne strany
Prevádzkovatel'
Adresa / sídlo:

HGdata s.r.o.
zdiať 473
059 55 Ždiar

Užívatel':
Adresa / sĺdlo

Marcel Budzák
lČo:
36852252
DlCr
2022475477
Bankové spojenie:
Tatra banka:
SK3511000000002521158221
okresného
súdu
Prešov,
oddiel: Sro VloŽka číslo:
Výpis z obch. registra
Štatutárny zástupca:

lco / Dtc

/

tČopn:
Adresa

pripojenia:

obec Malý Slavkov
Gerlachovská 52
06001 Malý
Slavkov
3L984673

I

20207to1o9 I
Gerlachovská
060 01

19295/P

čl. l.
Predmet dodatku
L. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom dochádza k zmene mesačneho programu služby poskytovanej
Prevádzkovatel'om na základe Zmluvy o využívanídátovej siete HGdata s.r.o.
2, Podpísaním Dodatku dochádza k zmene mesačnéhoprogramu nasledovných služieb:
" Balíček:HGnet 3 t0/1,5 Mb/s --> TEATRO AlR 2 15/2 Mb/s
3. Zmena služby alebo zmena parametrov služby je účinnáod l,2.2o22
4. Nový program bude platný do prípadnej d'alšej zmeny programU, resp' ukončenia platnosti Zmluvy. V prípade uzavretia
zmluvy z viazanosťou, sa táto po jej skončeníautomaticky obnoví. Cena tak zostáva nezmenená, Zákazník má možnosť
zmeniť alebo ukončiť službu počas troch mesiacov pred skončením obdobia viazanosti a to k dátumu ukončenia viazanosti
5. ostatné nastavenia prevádzkovania služby ostávajú zachované v zmysle Zm|uvy.
6. Užívatel'vyhlasuje, že ku dňu podpisu Dodatku nemá Žiadne splatné finančnézáväzky voči Prevádzkovatel'ovi.
7. Užívatel'vyhlasuje, že zmlwa, ku ktorej sa uzatvára tento dodatok, je platná a Účinná.
8. Platnosť a účinnosťtohto Dodatku je priamo viazaná na platnosť a účinnosťDodatku o úprave Viazanosti služby v
súvislosti s uzavretím Zmluvy o využívanídátovej siete HGdata s.r'o. uzavretej medzi Užívatel'oma Prevádzkovatel'om. V
prípade uzavretia zmluvy z viazanosťou, sa táto po jej skončení automaticky obnoví. Cena tak zostáVa nezmenená'
Zákazník má možnosť zmeniť alebo ukončiť službu počas troch mesiacov pred skončením obdobia viazanosti a to k dátumu

ukončenia viazanosti'

čl. ll.
Spoločnéa záverečné ustanovenia
1. Dodatok sa stáva neoddelitel'nou súčasťouZmluvy a je možného meniť len písomnou formou po dohode oboch
zmluvných strán'
2' Ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti'
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden exemplár obdržíPrevádzkovatel'a jeden exemplár
obdržíUžívatel''
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali,porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho
vlastnoručne podpisujÚ.
5. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosťdňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Kežmarku 26.01.2022
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7ĺnJrĺvnéstrany
Prevádzkova

t e]':

Adĺesa i sĺdlo'
5tatutárny zástupca

Užívalei'l

ľiGelata s. r,o.
Ždiaľ 473
o59 55 Žd'ar

Adresa i s'dlo

36852252

DlČ:

20?24'15477

Slavko,i
rco / Drc
lČDPH

Tatĺa banka:

sx3511000000002621158221
okresného
súdu
Prešov,
oddiell Sro Yložka čís!o;
Výpis z obch' registra
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060 01
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č!. !.

Predmet dodatku
1. Užívatel'sa zaväzu1e, že po dobu 24 ĺnesiacov odo dňa uvcdcnóho v bodc 6 tohoto dodatku {d'alcj ticž "doba
viazanosti'') zotrvá v zmluvnom vztahu s prevádzkovatel'om podl'a zmluvy v Znení tohoto dodatku ako účastníkslužĺeb
poskytovaných poskytovatel'om a po celÚ túto dobu bude bez prerušenia tieto služby využívať,
2. Užívatel'vyhlasuje, že nemá žiadne finančn é záväzky voči prevádzkovatel'ovi, ktoré v deň. ked'bude podpisovať tento
dodatok, by boli po lehote ich splatnosti.
3, Užívatel'potvrdzuje, že zmluva, ku ktorej sa uzatvára tento dodatok, je platná'
4. UŽívatel'uzatvoril tento dodatok v rámci prevádzkovania nasledovných služieb:

" Balíček:TEATRO AlR 2 i'5/2 (13,90€)

5. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu určitú,a to na dobu viazanosti uvedenú vyššie.

6. Doba viazanosti začínaplynúťod 1.2'2022, kedy nadobúda tento dodatok účinnosť.
7. V prípade uzavretia zmluvy z viazanostou, sa táto po jej skončeníautomaticky obnoví. Cena tak zostáva nezmenená.
Zákazník má moŽnosť zmeniť alebo ukončĺťsluŽbu počas troch mesiacov pred skončenĺmobdobia viazanosti a to k dátumu

ukončenia viazanosti'
8' lné spôsoby zániku tohoto dodatku sa riadia obdobne ustanoveniami Všeobecných podmienok HGdata s'r.o' (d'alej len

Podmienky),
9. V prípade zánĺku tohoto dodatku zo strany poskytovatel'a, zaniknú všetky práva užívatel'ana poskytovanie zliav a/alebo
iných zvýhodnení plynúcich z viazano:ti.
10. V prípade zániku tohoto dodatku zo strany uživatel'a, zaniknÚ všetky práva užívatel'ana poskytovanie zliav a/alebo
iných zvýhodnení plynÚcich Z tohoto dodatku a z Vlazanost|.

č!. ll.

Spoločnó a záverečné ustanov€nla
].. Dodatok sa stáva neoddelitel'nou súčasťouZmluvy a je možného meniť len písomnou formou po dohode oboch
zmluvných strán.
2. Ustanovenia zmluvy, nedotknuté tÝmto Dodatkom zostáva.jú v platnosti.
3' Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden exemplár obdržíPrevádzkovatel'a.ieden exemplár
obdržíUžívatel''
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali'porozumeli jeho textu a na Znak súhlasu s jeho obsahom ho
vlastnoručne podpisujú.
5. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosťdňom jeho podpisU oboma zmluvnými stranami.

W

V Kežmarku 26.0l.2022

J>

pečiatka a podpis zodpovednej osoby
za HGdata s.r.o.

pečiatka / podpis zodpovednej osoby
za užívatel'a

