
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
uzatvorená podľa § 44 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách
(ďalej len „Zmluva“) medzi:

NEVERNET, s.r.o.
Ladice 330, 951 77 Ladice, tel. kontakt +421 911 251 829
Obchodný register: Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19185/N
IČO: 36719081, IČ DPH: SK2022293262
Všeobecná úverová banka, a. s., č.ú.: IBAN: SK 5502 0000 0000 2252 0965 54 číslo užívateľa / zmluvy:  
Pavol Fridrich, konateľ
(ďalej len „Poskytovateľ“)

a užívateľom:
IČO:  

00308617

DIČ:
 -

titul:
-

priezvisko / obchodné meno:

Obec Vieska nad Žitavou

meno:

p. Štefan Mladý, starosta obce

telefón / kontaktná osoba

0376334560, 0905788895

ulica / sídlo:

-

číslo domu / číslo bytu

64

kontaktný email

vieskanz@azet.sk

mesto / obec:

Vieska nad Žitavou

PSČ
951 52

Miesto inštalácie – miesto kam bude služba dodávaná (vyplňuje sa iba v prípade, že je odlišná od adresy užívateľa)
titul: priezvisko: meno: telefón:

ulica: číslo domu: mesto / obec:
Obecný úrad - Vieska nad Žitavou

Objednané služby

NEVERNET 2 (30Mbit rychlosť sťahovania a 2Mbit rýchlosť odosielania) za 1.00 ,-EUR / mesačne od 1.4.2019 po dobu 60mesiacov

  

Aktivácia: 1.00 ,-EUR  
                 

Špecifikácia koncového zariadenia poskytovateľa:

IP AP: 192.168.107.6/27

MAC AP:  d4:ca:6d:4a:9d:75

KZ: GU711+rb711+poe+adaptér

IP PC: 192.168.15.100/24 (255.255.255.0)
GW: 192.168.15.1
DNS: 10.1.0.254

Spôsob zasielania faktúr: poštou

Doplňujúce informácie:
- koncové zariadenie zostáva majetkom poskytovateľa
- náklady spojené s vystavením a doručením faktúry poštou nie sú 

súčasťou ceny za službu.

Inštaláciu vykonal technik: p. Fridrich

Spotrebovaný materiál mimo koncového zariadenia:
-

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s výpovednou lehotou jeden mesiac.
Ako zákazník som skontroloval  všetky  hore  uvedené údaje.  Súhlasím s podmienkami  Zmluvy a Všeobecnými  podmienkami  poskytovania  verejnej  elektronickej 
komunikačnej služby – prístupu do siete INTERNET, beriem ich na vedomie a zaväzujem sa ich dodržiavať, čo svojim podpisom na tejto Zmluve potvrdzujem.  
Súhlasím s tým aby poskytovateľ. spracovával moje osobné údaje v tejto zmluve za účelom evidencie svojich zákazníkov. Tento súhlas udeľujem v zmysle zákona č. 
428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov. Prehlasujem, že svoje údaje poskytujem dobrovoľne a som poučený o možnosti odmietnutia poskytnutia svojho súhlasu 
v prípadoch,  kedy  nie  je  môj  súhlas  pre  plnenie  jednania  z tejto  zmluvy  nevyhnutný.  Na  dokaz  toho  pripojujem svoj  podpis.  Zapožičané  koncové  zariadenia 
Poskytovateľa uvedené v tejto Zmluve vráti užívateľ v neporušenom stave späť Poskytovateľovi bezodkladne po vypovedaní tejto Zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou 
tejto zmluvy je cenník služieb poskytovateľa. Svojim podpisom potvrdzujem jeho prevzatie. Demontáž koncového zariadenia poskytovateľa bude novému užívateľovi  
fakturovaná. podľa platného cenníka. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

V Nevericiach dňa: 21.3.2019        ______________________________ ___________________________        
            podpis poskytovateľa / zástupcu                                podpis užívateľa

2011131202
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