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                                        Zmluva o pripojení  
                                            Č. z.  2010/_ _ _  

v zmysle § 43 zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách 
   

 Článok I 
Zmluvné strany 

 
 
1.1.     Poskytovateľ:            obchodné meno:               VANCI  v.o.s. 
                                             sídlo:                               Nobelova 46,  Bratislava 831 02 
                                             IČO:                                31347720 
                                             IČ DPH:                           SK2020333315 
                                             Bankové spojenie:             TATRA Banka   
                                             Č. účtu / Kód banky :         2627708474/1100 
                                             OR:  Okresný súd Bratislava I , Vložka 146/B, odd. Sr 
                                             Zastúpený:                        Dušan Cigánek, konateľ 
                                             Telefón:                            0905 253747 
                                             email:                               vancivanci@gmail.com 
      
1.2.     Objednávateľ:            meno:                                ...................................................... 
           (účastník)                    bydlisko:                            ...................................................... 
                                             OP:                                   ...................................................... 
                                             Bankové spojenie:               ...................................................... 
                                             Č. účtu / Kód banky:            ...................................................... 
                                             Telefón:                             ......................................................  
                                             email:                                ..................................................... 
 
 

Článok II 
Predmet zmluvy 

    
2.1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Zmluvy o pripojení v zmysle § 43 zák. č. 610/2003 Z. z.  

o elektronických komunikáciách (ďalej „Zákon“).  
2.2. Miesto pripojenia: konkrétny byt Účastníka, pre neobmedzený počet počítačov pripojených na pridelenú 

linku. Účastník je povinný pred pripojením každého ďalšieho zriadenia (PC, router, switch a i. ) nahlásiť 
túto skutočnosť Poskytovateľovi. 

2.3. Pripojenie pre daný objekt a hlavné vnútorné rozvody sú hradené Poskytovateľom, pripojenie na server vo 
výške 66,- € (1.988,332 Sk) s 19% DPH a náklady na vnútorný rozvod si hradí Účastník.  

2.4. Prenosová rýchlosť pre konkrétny byt Účastníka : ... Mbit/s download 
                                                                               ...  Mbit/s upload 
2.5. Poskytnutie vonkajšej IP adresy: ...................... 

 
 

Článok III 
Doba platnosti a výpovedná lehota 

 
3.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch Zmluvných 

strán. 
3.2. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.  
3.3. Odstúpenie od Zmluvy treba uskutočniť písomnou formou.  
3.4. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po dni doručenia 

výpovede.  
3.5. Zánik Zmluvy nemá vplyv na povinnosť Účastníka uhradiť prípadné záväzky voči Poskytovateľovi. 
3.6. Poskytovateľ môže vypovedať Zmluvu: 

• ak Účastník neuhradí poplatky za službu do 30 dní po lehote splatnosti, 
• ak Účastník protiprávnym konaním alebo akýmkoľvek iným spôsobom opakovane zneužíva službu. 
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Článok IV. 
Poplatok za poskytnutie služby 

 
4.1. Poplatok za poskytované služby je vo výške 13,28 € (400,07 Sk) s DPH mesačne.  
4.2. Poplatok za poskytnutie vonkajšej IP adresy je vo výške 5,00 € (150,63 Sk) s DPH mesačne. 
4.3. Účastník je povinný uhradiť poplatok za poskytované služby na jeden kalendárny mesiac vopred na 

základe faktúry zasielanej Poskytovateľom, podľa lehoty splatnosti uvedenej na faktúre. 
4.4. Variabilný symbol – je číslo Zmluvy. 
4.5. Faktúra hradená bankovým prevodom sa považuje za uhradenú dňom pripísania finančných prostriedkov 

na účet Poskytovateľa.  
4.6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu poplatku, ak túto zmeny oznámi Účastníkovi 

najneskôr jeden mesiac vopred. 
 

Článok V. 
Vlastnícke právo 

 
5.1. Pri zapožičaní technických zariadení, zostávajú tieto majetkom Poskytovateľa, ak nebolo písomným 

Dodatkom k tejto Zmluve dohodnuté inak. 
 
 

Článok VI. 
Sankcie 

 
6.1. V prípade omeškania úhrady faktúry je Poskytovateľ oprávnený fakturovať Účastníkovi úroky z omeškania 

vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
 
 

Článok VII. 
Práva a povinnosti poskytovateľa 

 
7.1. Poskytovateľ je povinný: 

• uzavrieť Zmluvy o pripojení s Účastníkom 
• zasielať Účastníkovi faktúru za poskytnutú službu 
• pri uzavretí Zmluvy poskytnúť Účastníkovi informácie o skutočnostiach súvisiacich s poskytovanou 
službou, a to najmä informácie o forme, rozsahu a spôsobe služby 

• pokiaľ je to možné vopred, akýmkoľvek vhodným spôsobom informovať Účastníka o obmedzeniach, 
prerušeniach a výpadkoch poskytovania služby. 

      Poskytovateľ nemá túto povinnosť: 
o v stave krízovej situácie a mimoriadnej udalosti, počas ktorých je splnenie tohto záväzku zo strany 
Poskytovateľa nemožné  

o v prípade výkonu prác potrebných pre prevádzku, údržbu a opravu siete alebo výkonu prác 
potrebných v snahe vyhnúť sa chybám v sieti, a jednotlivé súvislé prerušenie alebo obmedzenie 
poskytovania služby neprekročí 15 minút. 

• bezodplatne odstrániť poruchy vzniknuté bez zavinenia Účastníka, v čo najkratšom čase od oznámenia, 
resp. zistenia poruchy, najneskôr do 24 hodín. 

 
7.2. Poskytovateľ má právo: 

• na zaplatenie ceny za poskytnutú službu na základe faktúry podľa lehoty splatnosti 
• prerušiť poskytovanie služby z dôvodu neuhradenia ceny za službu podľa lehoty splatnosti 
• odstrániť, príp. zamedziť šírenie informácií, ktoré sa dostali na jeho servery a ktorých  šírenie je 
v rozpore s právnymi predpismi  platnými na území Slovenskej republiky bez toho, aby sa to považovalo 
sa porušenie Zmluvy. 

• Poskytovateľ je oprávnený dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie služby podľa ustanovení 
Zákona bez toho, aby sa to považovalo za akékoľvek porušenie Zmluvy, a to v prípade, ak Účastník: 
o zneužíva službu, a to až do odstránenia zneužívania alebo vykonania technických opatrení 
zamedzujúcich toto zneužívanie. Zneužívaním služby je napríklad: 
� vykonávanie akejkoľvek nezákonnej alebo inej nevhodnej aktivity, ktorá je v rozpore s platnými 
právnymi predpismi Slovenskej republiky prostredníctvom poskytovanej služby 

� šírenie a umožnenie šírenia nezákonnej alebo nevhodnej komunikácie 
� šírenie a umožnenie šírenia počítačových vírusov 
� šírenie a umožnenie porušovania autorských alebo vlastníckych práv 
� narušenie bezpečnosti sieti a systémov 
� neoprávnený prístup alebo pokus o získanie neoprávneného prístupu k údajom v sieťach 
a systémoch 

� preťaženie sietí a systémov 
� V prípade, že Poskytovateľ preruší, resp. obmedzí alebo zastaví v zmysle predchádzajúcich bodov 
poskytovanie služby Účastníkovi, nezakladá toto konanie Poskytovateľa povinnosť zaplatenia akejkoľvek 
finančnej alebo inej náhrady Účastníkovi. 
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Článok VIII. 
Práva a povinnosti Účastníka 

 
8.1.   Účastník  je povinný:  

•  používať službu v súlade so Zákonom a Zmluvou  
•  oznámiť zmenu účastníka  a to do 7 dní od tejto zmeny 
•  oznámiť zmenu identifikačných a osobných údajov týkajúcich sa tejto Zmluvy  
•  platiť cenu za službu v dohodnutej lehote splatnosti, v platobnom doklade uviesť úplne a správne  
všetky údaje potrebné pre identifikáciu platby a to tak, ako budú uvedené v zaslanej faktúre 

•  vykonať všetky potrebné opatrenia k tomu, aby nebolo žiadnym spôsobom umožnené využitie / 
zneužitie služby tretími osobami 

8.2. Účastník sa zaväzuje nezneužiť službu na: 
• podporu, vytvorenie priestoru alebo na zapojenie sa do  nezákonnej, nevhodnej aktivity 
• šírenie počítačových vírusov, neoprávnený zásah do autorských práv 
• pokusy o preťaženie siete  

8.3.    Účastník má právo: 
• na bezplatné odstránenie poruchy, ktorú nezavinil 
• ukončiť Zmluvu v súlade s podmienkami Zmluvy 
• na zasielanie faktúry za službu 

 

 

Článok IX. 
Ochrana údajov 

 
 9.1.  Podpisom Zmluvy Účastník udeľuje súhlas na získavanie, zhromažďovanie a spracúvanie identifikačných, 

osobných údajov za účelom poskytovania služby na základe Zmluvy. Tento súhlas udeľuje Účastník 
v rozsahu Zákona. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Poskytovateľ  použije údaje iba na účely 
a v rozsahu Zákona a to po dobu existencie zmluvného vzťahu. 

 
 

Článok X. 
Všeobecné podmienky 

 
 10.1. Súčasťou Zmluvy nie je ochrana pred prípadnými hrozbami voči Účastníkovi (napr. nevyžiadaná 

prevádzka, vírus, SPAM a pod.). Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za rozsah a bezpečnosť údajov 
prenášaných Účastníkom v rámci siete Internet. 

 
 
 
Svojim podpisom obe Zmluvné strany potvrdzujú, že Zmluve porozumeli a uzatvárajú ju slobodne a bez nátlaku. 
Ďalšie podmienky poskytovania Služby, ako aj iné práva a povinnosti Poskytovateľa a Účastníka upravujú 
Všeobecné podmienky, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 

                                  
                                                  
Podpisy Zmluvných strán: 
 
   
Poskytovateľ                                                                              Účastník  
 
 
 
 
 
 
Podpis:    ........................................................                            Podpis:  ..................................................... 
  
Meno:     Cigánek Dušan         Cigánková Ľubica                            Meno:   .....................................................  
 
Dátum:    Bratislava  .......................................                            Dátum:  Bratislava ..................................... 
 

 

 

 


