
Zmluva o pripojení a poskytovaní služieb siete GbelyNET Internet
(ďalej len zmluva)
číslo zmluvy: 1107010

ll. Zmluvné strany

1.1 zákazník:
Obchodné meno: OBEC SMOLINSKÉ
Adresa: Smolinské 334, 908 42 Smolinské
Zastúpená: MVDr. Peter Betták
IČO: 00309991
DIČ: 2021049558
Kontaktný e-mail: obecsmolinske@smolinske.sk

1.2 Poskvtovatel' :
Obchodné meno: RANSYSTEMS, s.r.o.
Adresa: Štefánikova 1271, 908 45 Gbely
Zastúpená: Andrej Rozboril
Bankové spojenie, číslo účtu: ČSOB, 4002038107/7500
IČO: 36268674
IČ DPH: SK2021955804

1.3 Poskytovatel' a Zákazník uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 43 zák. Č. 610/2003 Z.z. v platnom znení (Zákona o
elektronických telekomunikáciách) túto zmluvu o pripojení a poskytovaní služieb siete GbelyNET Internet.

12. Predmet zmluvy

2.1 Využívanie prístupu do siete Internet v zmysle "Všeobecných podmienok poskytovania služieb siete GbelyNET
Internet" (ďalej len ako Všeobecné podmienky), a to za nasledovných podmienok:

2.2 Špecifikácia služby
Zákazník sa pripája do siete GbelyNET Internet Rozhraním Ethernet s nasledovnou špecifikáciou:

Služba: Max. rÝchlost' Cst'ah./odos.l: MInim. rÝchlost' Cst'ah./odos.l:
GbelyNET Internet Sťahujem zriedka 5 120 kbps / 640 kbps 640 kbps / 80 kbpsty)

2.3 Cenové a platobné podmienky
Všetky ceny sú uvedené s DPH. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných platobných podmienkach:

Služba Účtovné obdobie: Obdobie: Cena:
Zriadenie pripojenia jednorazovo dňa 27.07.2011 75,00 €
GbelyNET Internet Sťahujem ročne
zriedka (Y) vždy k 1. dňu v 1. mesiaci a ďalej ročne

od: 01.01.2012 2,05 €
!(zl'ava na službu 99.00%)
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2.4 Zákazník sa zaväzuje platiť Poskytovatel'ovi paušálne poplatky za poskytnutie dohodnutej služby, a to vo výške,
spôsobom a za podmienok stanovených Všeobecnými podmienkami a v bode 2.3. tejto Zmluvy.

13. Prístupnost' služby

3.1 Služba je poskytovaná bez obmedzení počas 24 hodín denne.



ločné a záverečné ustanovenia

4.1 Služba je určená pre 1 Zákazníka a nesmie byť ďalej komerčne využívaná.

4.2 Poskytovanie služieb sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvy
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si v celom rozsahu vedomé tej skutočnosti, že podmienky pre poskytovanie služby
vrátane všetkých práva povinností oboch zmluvných strán sú okrem tejto Zmluvy stanovené vo Všeobecných
podmienkach.

4.4 Akékol'vek zmeny a doplnky tejto Zmluvy je možné vykonať výlučne písomnými a číslovanými dodatkami,
podpísanými oboma zmluvnými stranami.

4.5 Právne vzťahy zmluvných strán založené Zmluvou a v Zmluve bližšie neupravené sa riadia právnym poriadkom
Slovenskej republiky, Zmluvnými dokumentmi, Zákonom o telekomunikáciách a ostatnými platnými právnymi
predpismi Slovenskej republiky.

4.6 Zmluva sa vyhotovuje v 2 (slovom: dvoch) rovnopisoch, pričom 1 (slovom: jeden) rovnopis Zmluvy obdrží po uzavretí
Zmluvy Zákazník a 1 (slovom: jeden) rovnopis Zmluvy obdrží Poskytovatel', resp. Obchodný zástupca Poskytovatel'a,
ktorý v mene Poskytovatel'a uzavrie Zmluvu so Zákazníkom.

4.7 Zmluvné strany si Zmluvu a všetky Zmluvné dokumenty, vrátane Všeobecných podmienok, ktoré sú vol'ne prístupné
na webovej stránke Poskytovatel'a www.gbely.net. prečítali, všetky ich ustanovenia sú im jasné a zrozumitel'né, v
celom rozsahu im porozumeli a súhlasia s nimi, na dôkaz čoho oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán
pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

4.8 Obe Zmluvné strany podpisujú túto zmluvu dobrovol'ne bez nátlaku.

4.9 Po vzájomnej dohode Zmluvné strany výslovne súhlasia na vylúčení a zmenách týchto ustanovení:
Platnosť a účinnosť Zmluvy o pripojení zaniká zánikom Nájomnej zmluvy Č. 1103001 podpísanej dňa 28.2.2011 v
zastúpení MVDr. Peter Betták, starosta.

V Gbeloch dňa 27.07.2011 V Gbeloch dňa 27.07.2011

Podpis oprávneného zástupc prevádzkovatel'a


