
Zmluva o poskytovaní internetových služieb č. 4/2020 
(ďalej ako „Zmluva“) 

 

uzatvorená podľa § 44 zákona č. 351/2011 Z. z. O elektronických komunikáciách (ďalej len 

„Zmluva“) 

medzi zmluvnými stranami 

 

Poskytovateľ 

Ondrej Macko, 969 01 Beluj 37, IČO: 50312561, DIČ: 1120197221 

Zapísaný v Okresnom úrade Žiar nad Hronom, Číslo živnostenského registra: 680-19898 

Kontakt: 0903 597 530                           E-mail: ondrej.macko2@gmail.com 

 

Účastník: 

Obec Beluj, Beluj 43, 969 01 Beluj, IČO: 00320536, DIČ: 2021107330 

Zastúpená Mgr. Monikou Zlesíkovou, starostkou obce 

Kontakt: 045/6995100                            E-mail: starosta@obecbeluj.sk 

 

Špecifikácia služieb 

Poskytovanie služby nepretržitého (24/7) pripojenia k internetu pre Obecný úrad Beluj vrátane 

poskytovania Wifi v okolí obecného úradu 

Maximálna rýchlosť sťahovania download v Mbit/s                  30Mb/s 

Minimálna rýchlosť sťahovania download v Mbit/s                   20Mb/s 

Maximálna rýchlosť odosielania upload v Mbit/s                       20 Mb/s 

Minimálna rýchlosť odosielania upload v Mbit/s                       10 Mb/s 

Objem prenesených dát                                                                neobmedzený 

Program                                                                                       bez viazanosti 

Pripojovacie vstupné náklady                                                     do 150,- € 

Mesačný poplatok                                                                       13,90 € s DPH 

Spôsob fakturácie                                                                        mesačne 

Spôsob doručenia                                                                        e-mailom 

Termín inštalácie, Dátum pripojenia                                          28. 2. 2020 

 

 

 



Všeobecné informácie 

    1. Úvodné ustanovenia 

 Touto Zmluvou sa poskytovateľ zaväzuje zriadiť a poskytovať účatníkovi služby uvedené v 

špecifikácii služieb. Počas doby viazanosti nie je možné meniť ceny služieb, je možné si 

služby iba navýšiť. 

 Poskytovateľ sa zaväzuje zriadiť účastníkovi pripojenie v termíne do 1. 3. 2020 a poskytovať 

mu službu počas celej doby trvania Zmluvy. 

2. Trvanie zmluvy 

 Zmluva sa uzatvára na dobu  neurčitú.  

 Zmluvu je možné vypovedať písomne, výpovedná lehota je 1 mesiac. 

      3. Ochrana osobných údajov 

 Ochrana osobných údajov sa vzťahuje na každého účastníka zmluvy. Ondrej Macko je 

oprávnený na základe Zákona o elek. komunikáciách a podľa §38 ods.2 zákona č. 

122/2013 Z. z. o ochrane údajov zhromažďovať a spracovávať tieto osobné údaje: Titul, 

meno a priezvisko, adresu bydliska, obchodný názov spoločnosti, IČO, IČ DPH, telefónne 

číslo a e-mailovú adresu, výšku pohľadávky. 

 Zákazník uzavretím zmluvy súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 

122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov Ondrej Macko na 

účely evidencie, fakturácie. 

 Doba zhromažďovania a spracovávania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania 

zmluvy o poskytovaní služby. Na účely evidencie a vymáhania pohľadávok, na uplatnenie 

si svojich práv je Ondrej Macko viesť evidenciu aj po zániku zmluvy. 

 Zamestnanci dbajú na súkromie účastníkov pričom dáta sú starostlivo a bezpečne 

uchovávané bez možnosti prístupu iných osôb. 

        4. Dátové obmedzenia 

 Ondrej Macko poskytuje internetové pripojenie o rýchlosti uvedenej v špecifikácii 

služieb bez časových obmedzení. 

 Počas internetového pripojenia môže dôjsť k vo výnimočných prípadoch k zhoršeniu 

kvality a to z nasledujúcich dôvodov 

a) rušením – zariadenia vysielajúce na rovnakej frekvencii v blízkom okolí zariadenia, 

b) vznikom prekážky – prekážka vzniká medzi zariadením a prístupovým bodom AP 

(strom, stavba) 

c) ojedinele – extrémnym počasím: hustý dážď, sneh, hmla, 

       5. Záverečné ustanovenia 

 Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej uzatvorenia a je vyhotovená v dvoch platných 

origináloch. 

 

--------------------------------------                                         --------------------------------------                   

Poskytovateľ                                                                          Účastník 


