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Zákaznícke centrum
Gen' Štefanika 5, 0600L Kežmarok
Tel: 052 333 8010
mail: fakturacia@hgdata,sk
www.hgdata.sk

zMLUVA o PRtPoJENĺ
(d'alej len "Zmluva")

Evidenčné číslo
zmluvy:

600052u27L|t
Variabilný symbol

zákazníka:
6000521

e

Prevádzkovateľl HGdata s.r.o.
Adresa / sídlo: Žd,ar 473

05955 Ždiar
Štatutárnyzástupca: Marcel Budzák
lČol 36852252
DlČ: 2022475477

Bankové spojenie: Il$'?1t[T.ooo2621158221

Výpis z obch, registra' ľsB"#n" 
súdu Prešov, oddiel: Sro Vložka čísIo:

Užívatel': obec Malý Slavkov
Adresa / sídlo: Gerlachovská 52

06o01 Malý Slavkov
lČo / DlČ / |ČDPH : 3L984673 t2o2o7':olog t

,, 091154031,7lel/E-mall: 
obec@obecmalyslavkov.sk

Adresa pripojenia: 6g7;366ovská 54
06001

(dblej len "Zmluvné strany")

čl. l.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je využívanie sluŽieb Prevádzkovateľa, za účelom prístupu Užívatel'a k poskytovaným špecifikovaným službám
dojednaných v čl. ll tabul'ka 1 tejto zmluvy.

2. Užívatel'bol informovaný o technológii, ktorou mu je služba poskytovaná a je si vedomý súvislosti kvality sluŽby s použitou
technológiou.

3. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú , pričom Užívateľ sa zaviazal užívať Predmet zmtuvy najmenej po dobu 24
mesiacov odo dňa 06'02.2020 (d'alei len ''Zmluvná viazanosť'')' V prípade uzavretia zmluvy z viazanostou, 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, .

4. Miestom poskytovania služby je výlučne miesto odovzdania služby (adresa pripojenia).

čl. ll.
Cena a špecifikácia objednaných služieb

Tabulka 1

Mesačný objem prenesených dát: neobmedzene

Dátum prvého pripojenia k sieti: 06.02.2020

Tabulka 2.

čl. !ll.
Platba za služby

].. Zmluvné strany Sa dohodli, že Užívatel' bude platit cenu uvedenú v Zmluve v lehote splatnosti kalendárneho mesiaca v ktorom sa
poskytovanie služby uskutočňuje, a to prevodným príkazom, vkladom na účet, prostredníctvom Slovenskej pošty (na bankový účet
Prevádzkovatel'a, ktorý je uvedený na prvej strane Zmluvy).

2' Pri variabilných cenách za sluŽby lPTV (napr' tematické balíčky objednané Užívatel'om nad rámec dohodnutej tarify,
VolP (hovorné) vyúčtuje Prevádzkovatel' Užívatel'ovi na mesačnej faktúre' Jednotlivé mesačné faktúry sú splatné do dátumu
splatnosti uvedeného na faktúre,

3. Prevádzkovatel'a Užívatel'sa dohodli , že mesačné faktúry sú posielané elektronickou Íormou na adresu obec@obecmalyslavkov'sk.

Fakt. do

28.O2.202201.03.2020
e

- 3'00 €

I BALĺČKV sLuŽlEB I
Názov

HGnet 3
Fakt. od

01.03.2020
Cena s DPH

L8'00 €
HGnet 3, 10/1,5Mb/s - Úrad 2 L'

Aktivačný poplatok

Zl'ava viazanosť

max'ýchlosť down/up: 10240/1463kbps
jednorazovo

Obdobie:

Suma:

od:01..03.2020
do:sr.og.zozo
16,00 €

od:01.04.2020
do:zg.oz.zozz
15,00 €

od:01.03.2022

18'00 €



ŕ

4' Užívatel'bude pri úhradách používať pridelený variabilný symbol (VS): 600o521.
5' Za riadnu úhradu sa považuje úhrada obsahujúca pridelený VS resp. identifikačné znaky, ktoré sú uvedené na faktúre.
6. Za včasnú úhradu sa považuje úhrada pripísaná na účet Prevádzkovatel'a najneskôr v deň splatnosti faktúry. UŽívatel'si môŽe svoje

záväzky skontrolovať na Stave účtu, ktorý je súčasťou každej mesačnej faktúry, v zákazníckej sekcii alebo telefonicky na hore
uvedených telefónnych číslach.

7' Ak Užívatel' nezaplatil cenu za službu v termÍne splatnosti, Prevádzkovatel'zašle Užívatel'ovi nespoplatnenú upomienku, formou
krátkej textovej správy SM5 alebo elektronickou poštou,

8. Cena uvedená v tejto Zmluve je dohodnutá podľa platného cenníka a je garantovaná po celÚ dobu viazanosti tejto Zmluvy,
Prevádzkovatel'si vyhradzuje právo na úpravu ceny podľa aktuálne platného cenníka, ktoý je k dispozícií v sídle spoločnosti.

čl.lv'
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Prípadné zmeny a úpravy tejto Zmluvy budú riešené formou dodatkov zmluvy, ktoré sa stanú jej neoddelitel'nou súčasťou,
2. Zmluva a dodatky sa vyhotovujú v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrŽí Užívatel'a jeden Prevádzkovatel''
3' Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné podmienky Prevádzkovatel'a, pričom Užívatel'potvrdzuje, že bol s

dokumentami oboznámený a bez výhrad s nimi súhlasí na znak čoho ich podpisuje,
4' Zmluvné strany si Zmluvu a Všetky Zmluvné dokumenty prečítali, v celom rozsahu im porozumeli a prehlasujú. že ich nepodpísali v

tiesni anĺ za nápadne nevýhodných podmienok.
5' UŽívatel'využíva sluŽby, ktoré sú dodávané zmluvnými partnermi,
6. UžÍvatel'súhlasí' aby sa jeho osobné údaje spracovali výpočtovou technikou výhradne pre účely Prevádzkovatel'a, pričom ten bude s

nimi nakladať v súlade so zákonom č.18/2018 - Zákon o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)

20L61679.
7. Zmluvné strany zároveň podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že ak uŽ mali v predchádzajúcom období uzatvorenú zmluvu o pripojení,

tak táto staršia zmluva o pripojenĺ stráca platnosť dňom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami.
8. Pri poskytovaní službylPTVsluŽburetransmisiezabezpečujespoločnosť: Dsl DATAs.r.o.,A.Bernoláka37715,0290LNámestovo,

lČo: 36399493 , D|Č:2O20L29727

V Kežmarku 06.02.2020
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pečiatka / podpis zodpovednej osoby
za užívatel'a

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


