Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb
uzavretá podľa § 44 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
(ďalej len „Zmluva”) medzi zmluvnými stranami:

Číslo zmluvy: CG420020600001

Dodatok číslo:

Poskytovateľ:
Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, IČO: 35 954 612, DIČ: 2022059094, IČ DPH: SK
2022059094 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 3692/B
zmluvný predajca: Slašťanová Dana
tel. kontakt na predajcu: 02/208 28 208

číslo predajcu:
e-mail na predajcu: sluzbyzakaznikom@slovanet.net

Účastník:
Právnická osoba
ID účastníka: 32604
Obchodné meno: Obec Sečianky
Zapísaný:
IČO: 00648574

DIČ:

2021173440

IČ DPH:

Štatutárny orgán / oprávnená osoba:
Telefónne číslo:

+421908305158

Technický kontakt:

E-mail: ocusecianky@gmail.com
Telefónne číslo:

Adresy:

Sídelná adresa

Fakturačná adresa (ak je iná ako sídelná)

Ulica, číslo: Sečianky 89

Oslovenie:

Obec: Sečianky

Ulica, číslo: Sečianky 89

PSČ: 99110

P.O.BOX:

Obec: Sečianky
PSČ: 99110
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P.O.BOX:

Adresa dodania služby
Ulica: Sečianky

Súpisné číslo:

Bytový dom

Rodinný dom

Orientačné číslo: 89
Obchodné priestory

Poschodie:

Číslo bytu (miestnosti):

Obec: Sečianky

PSČ: 99110

Fakturácia:
elektronická faktúra zasielaná na e – mail:
papierová faktúra (spoplatňovaná) (zaslanie spoplatňované sumou 1,20 EUR s DPH)
papierová faktúra (nespoplatňovaná)
1. Úvodné ustanovenia
1.1. Poskytovateľ sa zaväzuje zriadiť alebo vykonať zmenu a následne poskytovať účastníkovi služby
uvedené v Špecifikácii služieb tejto 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
príslušnej Služby a Cenníkmi, vydanými pre tieto Služby. Ak je rozpor medzi ustanoveniami tejto
Zmluvy a Všeobecnými podmienkami alebo Cenníkmi, prednosť majú ustanovenia Zmluvy.
1.3. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota zriadenia Služieb alebo vykonania zmien môže byť do 30
pracovných dní odo dňa podpisu Zmluvy oboma zmluvnými stranami.
2. Trvanie zmluvy
2.1. Zmluva sa uzatvára na dobu:

neurčitú
určitú:
2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa po uplynutí doby viazanosti
zmení na zmluvu uzavretú na dobu neurčitú za podmienok bližšie upravených vo Všeobecných
obchodných podmienkach, ak niektorá zo Zmluvných strán počas doby viazanosti neoznámi druhej
zmluvnej strane, že nemá záujem o zmenu trvania Zmluvy na dobu neurčitú.
nezmení na Zmluvu uzavretú na dobu neurčitú a uplynutím doby viazanosti zaniká.
2.3. Počas doby viazanosti nemôže účastník Zmluvu vypovedať a Slovanet môže Zmluvu písomne
vypovedať v prípadoch uvedených v Zmluve, vo Všeobecných podmienkach alebo v príslušných
všeobecne záväzných právnych predpisoch. Odstúpiť od Zmluvy môžu zmluvné strany v
prípadoch uvedených v Zmluve, vo Všeobecných podmienkach alebo v príslušných všeobecne
záväzných právnych predpisoch.
2.4. Zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitú môžu zmluvné strany vypovedať alebo odstúpiť od nej v
prípadoch uvedených v Zmluve, vo Všeobecných podmienkach alebo v príslušných všeobecne
záväzných právnych predpisoch.
2.5. Výpovedná lehota Zmluvy na dobu neurčitú je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená
Poskytovateľovi.
2.6. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, v prípade ukončenia poskytovania ktorejkoľvek z
jednotlivých Služieb, zaniká Zmluva ako celok.

3. Cena a platobné podmienky služieb
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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 voľby elektronickej faktúry účastník berie na vedomie príslušné ustanovenia
Všeobecných podmienok upravujúce podmienky vystavovania a doručovania elektronickej faktúry.
3.3. Fakturačným obdobím je 1 kalendárny mesiac.
3.4. Účastník má povinnosť platiť riadne a včas cenu poskytovanej Služby. V opačnom prípade má
poskytovateľ právo obmedziť alebo prerušiť poskytovanie Služby. Za obnovenie poskytovania
Služby môže Slovanet požadovať zaplatenie poplatku podľa platných Cenníkov.
4. Ostatné náležitosti poskytovania služieb:

5. Záverečné ustanovenia
5.1. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa zákona č. 211/2000
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Meniť a dopĺňať ju možno formou písomných
dodatkov. Účastník sa zaväzuje, že bez zbytočného odkladu po zverejnení zmluvy vydá o tom
poskytovateľovi písomné potvrdenie.
5.2. Zmluva je napísaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom.
5.3. Účastník podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že pred uzavretím Zmluvy sa oboznámil so
Všeobecnými podmienkami, Cenníkmi a Podmienkami spracúvania osobných údajov a zaväzuje
sa ich dodržiavať ako súčasť Zmluvy. Všeobecné podmienky, Podmienky spracúvania osobných
údajov a Cenník sú zverejnené na stránke www.slovanet.sk a sú tiež k dispozícii v sídle
poskytovateľa, jeho pobočkách a u jeho zmluvných predajcov. Informácie pre účastníkov, ktorí sú
spotrebiteľmi týkajúce sa alternatívneho riešenia sporov sú súčasťou Všeobecných podmienok.
5.4. Účastník berie na vedomie, že:
Poskytovateľ ako prevádzkovateľ informačných systémov spracúva osobné údaje o Účastníkoch a
užívateľoch vo svojich interných informačných systémoch.
Účelom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie zmluvy, overenie identity v predzmluvných
vzťahoch, plnenie všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich, poskytovanie fakturácia, evidencia
platieb, priamy marketing a pod.
Poskytovateľ bude spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu v
súlade so zákonom o elektronických komunikáciách a Nariadením Európskeho parlamentu a rady
(EÚ) 2016/679 (ďalej „GDPR“), po uplynutí nevyhnutnej doby osobné údaje zlikviduje, ak to nie je
v rozpore s povinnosťami vyplývajúcimi z príslušných právnych predpisov.
Poskytovateľ bude osobné údaje spracúvať a uchovávať na základe právnych noriem
umožňujúcich spracúvanie osobných údajov, najmä zákona o elektronických komunikáciách v
znení neskorších predpisov, Zmluvy, oprávnených záujmov Poskytovateľa a súhlasu dotknutej
osoby, ak bol udelený.
Poskytovateľ sa zaväzuje osobné údaje chrániť v súlade so zákonom o elektronických
komunikáciách, ako aj GDPR a inými v budúcnosti záväznými normami upravujúcimi spracúvanie
osobných údajov.
Všetky informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov, prevádzkových údajov a
lokalizačných údajov sú upravené v Podmienkach spracúvania osobných údajov, ktoré tvoria
súčasť tejto Zmluvy. Akékoľvek odkazy na podmienky spracovania osobných údajov sú odkazmi
na tento dokument.
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5.4. Účastník berie na vedomie, že ním zadaná e-mailová adresa môže byť 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 (§ 62) a čl. 6 ods. 1 (f) 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 ďalšie zasielanie takýchto obchodných oznámení, je oprávnený jednoducho a bezplatne
kedykoľvek odmietnuť takéto zasielanie obchodných oznámení, a to buď prejavením tohto svojho
nesúhlasu odkliknutím na príslušnom mieste v obchodnom oznámení alebo zaslaním e-mailu
obsahujúceho nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení na e-mailovú adresu:
sluzbyzakaznikom@slovanet.net. V prípade ak Účastník bude namietať voči spracúvaniu na účely
priameho marketingu, Slovanet nesmie ďalej tieto osobné údaje na tieto účely spracovávať.
5.5. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, vyhlasujú, že vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, a na znak
súhlasu ju podpísali.
Špecifikácia služieb:

Jednorazové poplatky
Názov

Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Spolu

0

0

Pravidelné mesačné poplatky
Názov

Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH Platnosť ceny

Pripojenie obecného úradu - PRV

12,50

15,00

od 1. mesiaca

Spolu od 1. mesiaca

12,50

15,00

od 1. mesiaca

Bonusy
Názov

Bonus v EUR bez DPH Bonus v EUR s DPH

Jednorazová odmena za vernosť*

0,00

0,00

*podmienky uplatnenia Jednorazovej odmeny za vernosť sú popísané v Akciovom Cenníku
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Prílohy:
Cenník

Univerzálna žiadosť

VOP

Iné

Podmienky spracúvania osobných
údajov

Účastník týmto potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie týkajúce sa spracúvania 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 poskytovateľa, jeho pobočkách a u
jeho zmluvných partnerov.
Áno
Podpisy:

Nie
Číslo zmluvy: CG420020600001

Dodatok číslo:

Miesto:
Dátum:

Miesto:
Dátum:

Poskytovateľ/Zmluvný predajca
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