
Zmluva o pripojení INTERNET č. 323016 
uzavretá podla § 43 zákona č. 610/2003 Z.z. O elektronických komunikáciách v platnom zneni (ďalej len "Zmluva" medzi zmluvnými stranami) 

Poskytovateľ 

Názov 

Sídlo 

IČO 

IČDPH 

Zastúpenie 

Registrácia 

Účastník 

Priezvisko, Meno, Titul / Obchodné meno 

Ulica a číslo 

Obec 

PSČ 

Ičo, Dič, IČ DPH 

Číslo OP 

PNET Communications s.r.o. 

Chotín 121, 94631 Chotín 

43847692 

SK.2022494892 

Erik Pákozdi - konateľ spoločnosti 

Spoločnosť zapísaná v ochodnom registri Okresného súdu 
Nitra, oddiel s.r.o., vložka číslo:21204 

Magnólia - Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 

Športová 11 

Hurbanovo 

94701 

00352314,2021029472, 

E-mail info@magnoliahurbanovo.sk 

Telefón 0918677321, 0357603200 

Štatutárny orgán alebo iná oprávnená osoba Ing. Alžbeta Groheová 

Fakturačná adresa 

Priezvisko, Meno / Obchodné meno 

Obec, PSČ, Ulica a číslo 

1. Úvodné ustanovenia 

Magnólia - Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 

Hurbanovo, 94701, Športová 11 

1.1. Touto Zmluvou sa Poskytovateľ zaväzuje poskytovať Účastníkovi verejnú elektronickú komunikačnú 
službu, sprostredkovanie prístupu do siete Internet (ďalej len "služba Internet" alebo "služba") 
prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete Poskytovateľa a to v rozsahu a mieste podľa 
Špecifikácie služby a Účastník sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi dohodnutú cenu uvedenú v Špecifikácii 
služby. • 
1.2. Učastník sa k sieti Poskytovateľa pripojí prostredníctvom technológie definovanej v Specifikácii 
služby. 
1.3. Učastník berie na vedomie, že Poskytovateľ využije konštrukcie a telekomunikačné zariadenia, ktoré 
inštaluje v súvislosti so sprevádzkovaním služby Internet, na účel budovania svojej elektronickej 
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komunikačnej siete. 

2. Trvanie zmluvy 
2.1. Zmluva sa uzaviera na dobu určitú a to na 24 mesiacov odo dňa začatia fakturačného obdobia, podľa 
bodu 5, ďalej len "Doba viazanosti"). 
2.2. Ak Účastník odstúpi od zmluvy uzavretej na dobu určitú je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo 
výške podľa bodu 3.3., a to za každý mesiac odo dňa odstúpenia od zmluvy do konca doby viazanosti 
vrátane poplatku montáže a demontáže zariadení v sume ] 00 eur. 
2.3. Po uplynutí Doby viazanosti sa Zmluva mení na zmluvu uzavretú na dobu neurčitú. 
2.4. Výpovedná lehota pri odstúpení od zmluvy uzavretej na dobu neurčitú je I mesiac s tým, že účastník 
má uhradené všetky pohľadávky voči poskytovateľovi. 
2.5. Ak Účastník poruší právnu povinnosť, v dôsledku čoho Poskytovateľ odstúpi od Zmluvy, môže od 
Účastníka žiadať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške podľa bodu 3.3., a to za každý mesiac odo dňa 
odstúpenia od zmluvy do konca doby viazanosti vrátane poplatku montáže a demontáže zariadení v sume 
100 eur. 
2.6.Ostatné náležitosti trvania a ukončenia zmluvy sa riadia všeobecnými podmienkami spoločnosti 
PNET Communications s.r.o. 

3. Cena a platobné podmienky 
3 .1 Cena je v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov určená dohodou 
zmluvných strán. 
3 .2 Cena za zriadenie služby Internet bola dohodnutá ako jednorazová úhrada, ktorá vznikne súčtom cien 
za zriadenie služieb, uvedených v Špecifikácii služby( ďalej len „Jednorazový poplatok"). 
3.3 Cena za poskytovanie služby Internet bola dohodnutá ako mesačná úhrada, ktorá vznikne súčtom cien 
za poskytovanie služieb uvedených v Špecifikácii služby( ďalej len „Pravidelný poplatok"). Ak sa služby 
neposkytujú po celý mesiac, Pravidelný poplatok sa zníži o 1/30 za každý deň neposkytovania služieb. 
3.4 Jednorazový poplatok bude Poskytovateľ Účastníkovi faktúrovať spolu s prvou fakturáciou 
Pravidelného poplatku. Pravidelný poplatok bude Poskytovateľ fakturovať pravidelne mesačne, podľa 
zvoleného obdobia. 
3 .5 Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej doru.čenia Účastníkovi. Cena sa považuje za zaplatenú dňom 
pripísania úhrady na účet Poskytovateľa. 
3.6 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je aj Cenník prístupu do siete Internet v platnom znení. Cenník 
prístupu do siete Internet je Poskytovateľ povinný zverejniť na svojej stránke www.pnetcom.sk alebo v 
sídle spoločnosti. V prípade, že dôjde k zmene technických parametrov služby na základe nového cenníka 
služieb, upravuje tento Cenník technickú časť Špecifikácie služby. V prípade, že účastník nesúhlasí s 
danou zmenou, písomne požiada Poskytovateľa o zachovanie technických parametrov zmluvy. 

4. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán 
4.1 Poskytovateľ môže vykonaním niektorých činností podľa tejto Zmluvy poveriť aj inú odborne 
spôsobilú osobu. V takomto prípade má však Poskytovateľ zodpovednosť, akoby činnosti vykonal sám. 
4.2 Účastník je povinný umožniť Poskytovateľovi včasný a riadny prístup na miesto plnenia a poskytnúť 
mu aj ďalšiu potrebnú súčinnosť. Zariadenia zverené účastníkovi, slúžiace na pripojenie do siete 
Poskytovateľa, sú vlastníctvom Poskytovateľa, ak nie je na odovzdávajúcom protokole uvedené inak. Ak 
nie je dohodnuté inak, Účastník nie je oprávnený robiť žiadne zásahy do zariadení Poskytovateľa ani 
umožniť takýto zásah tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa. 
4.3 Ak Účastník neuhradí Pravidelný poplatok v lehote splatnosti, Poskytovateľ môže prerušiť 
poskytovanie služieb až do zaplatenia Pravidelného poplatku. Prerušením poskytovania služieb nie je 
dotknuté právo Poskytovateľa požadovať zaplatenie Pravidelného poplatku. 
4.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zachovajú mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia pri 
uplatňovaní tejto Zmluvy. 
4.5. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o akýchkoľvej zmenách, ktoré by mali 
vplyv na riadne plnenie tejto zmluvy, najmä o zmenách identifikačných údajov Účastníka, a to najneskôr 
do 30 dní odo dňa zrealizovania zmeny, v opačnom prípade nezodpovedá zmluvná strana za škodu 
spôsobenú neoznámením týchto zmien druhou zmluvnou stranou. 
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5. Špecifikácia služby a fakturačné údaje 

Názov programu 

Typ programu 

Rýchlosť Burst, Download, Upload 

Mesačná cena s DPH 

Číslo účtu 

Faktúrovať od 

Variabilný symbol 

Zasielanie faktúr pozemnou poštou 

Typ úhrady 

6. Záverečné ustanovenia 

FiberMAX business 80 

PPPoE 

81920 kbs, 40960 kbs, 15360 kbs 

34,90 EUR 

3 82452 700 l /5600 

01.11.2018 

323016 

Nie 

Bankový prevod 

6. 1. Ak nie je v Zmluve dohodnuté inak, na službu Internet sa vzťahujú Všeobecné podmienky 
spoločnosti PNET Communications, s.r.o. na poskytovanie služby prístupu do siete Internet (ďalej len 
"Všeobecné podmienky''). Všeobecné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke Poskytovateľa: 
www.pnetcom.sk. Účastník vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy sa oboznámil so Všeobecnými 
podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať. 
6.2 Súčasťou zmluvy je aj odovzdávací protokol, ktorého podpísaním Účastník potvrdí zriadenie služby a 
odovzdanie zariadení, potrebných na poskytovanie služby. 
6.3 . Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej uzavretia. Meniť a dopÍňať ju možno formou písomných 
dodatkov. 
6.4. Vzťahy výslovne neupravené touto Zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 
6.5. Zmluva je napísaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom. 
6.6. Účastník podpisom tejto zmluvy poskytuje poskytovateľovi súhlas na spracovanie svojich 
identifikačných údajov, čo je nevyhnutné pre riadnu identifikáciu Účastníka na účely plnenia tejto 
zmluvy. 
6.7. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, vyhlasujú, že vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a na znak 
súhlasu ju podpísali. 

Miesto: v Chotíne 

Dátum: 09.10.2018 

Erik Pákozdi, konateľ spoločnosti 

Podpis a pečiatka Poskytovateľa 

PNET Communicat ions s.r.o. 
Chot1n 121, Chot1'l 946 31 

IČO: 4? 84? 691 

:č :w:-.: ~:~2c:2~S4S92 

Miesto: v Chotíne 

Dátum: 09.10.2018 

Ing. Alžbeta Groheová, riaditeľka ZSS 

Podpis a pečiatka účastníka 
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