
 

 

 

 

 

Ev. číslo zmluvy poskytovateľa:        
 

Z M L U V A   O   P R I P O J E N Í  
      uzatvorená podľa §44 zákona 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách 

(ďalej len „zmluva“) 
 

Zmluvné strany 
Účastník: Obch. meno/Meno a priezvisko: 

      
Fakturačná adresa:  

      
Adresa pripojenia:  
      
IČO/DIČ/Číslo OP: 

            
  (ďalej len „účastník“) 

 
Poskytovateľ:  

  
 
 
 (ďalej len „poskytovateľ“) 

 
Účastník a Poskytovateľ týmto v zmysle §44 zákona 351/2011 Z.z. o elektronických           
komunikáciách v platnom znení (ďalej len "Zákon") uzatvárajú túto Zmluvu o pripojení            
verejných služieb (ďalej len "Zmluva") 
 

čl. 1 
Predmet zmluvy 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa zriadiť, pripojiť, poskytovať alebo          
sprístupniť verejnú elektronickú komunikačnú službu (ďalej len "Služba") účastníkovi         
za podmienok stanovených touto zmluvou a záväzok účastníka platiť za zriadenie a            
využívanie tejto služby.  

1.2 Spôsob využívania poskytovanej služby podľa tejto zmluvy a všeobecné podmienky         
poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby sú upravené vo Všeobecných         
podmienkach spoločnosti na poskytovanie služieb verejnej elektronickej komunikačnej        
služby Internet (ďalej len „Všeobecné podmienky“), ktoré tvoria prílohu tejto zmluvy a sú             
jej neoddeliteľnou  súčasťou. 

1.3 Presná špecifikácia služby, tarifa a údaje o koncovom bode účastníka sú uvedené v            
Objednávke služby, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy a je neoddeliteľnou súčasťou tejto            
zmluvy. 

1.4 Účastník sa zaväzuje platiť poskytovateľovi cenu za poskytnutie dohodnutej služby vo           
výške, spôsobom a za podmienok stanovených v Objednávke časti Cenníkom služieb,          
Objednávkou služieb a Všeobecnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou         
tejto zmluvy.. 

čl. 2 
Osobitné a záverečné ustanovenia 

 
2.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú/*určitú od do počnúc          

prvým dňom uvedenia účastníkovej služby do prevádzky.  

  



 

2.2 Táto zmluva sa riadi platnými Všeobecnými podmienkami, ktoré sa zmluvné strany           
zaväzujú dodržiavať. Účastník svojím podpisom potvrdzuje prevzatie Všeobecných        
podmienok a správnosť údajov uvedených v zmluve, resp. dodatku k existujúcej        
zmluve a v Objednávke služby. 

2.3 V prípade, že poskytovateľ šetrením vykonaným po uzatvorení zmluvy zistí technickú          
neuskutočniteľnosť zriadenia a poskytovania služby v dohodnutom rozsahu alebo       
v potrebnej kvalite, zmluva zaniká v celom rozsahu okamihom doručenia písomného         
oznámenia účastníkovi. Účastník ani poskytovateľ nemajú v takomto prípade nárok na          
náhradu škody spôsobenej zánikom zmluvy.  

2.4 Účastníci môžu platnosť tejto zmluvy ukončiť buď spôsobom podľa čl. 2.5.1 odstavec 2.             
všeobecných zmluvných podmienok alebo písomnou výpoveďou s 1 mesačnou         
výpovednou dobou tak, že výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa           
nasledujúceho mesiaca odo dňa doručenia písomnej výpovede tej ktorej zmluvnej          
strane. Pokiaľ dĺžka výpovednej doby je rozdielne uvedená ako v čl. 2.5.1 odstavec 2.              
všeobecných obchodných podmienok, platí výpovedná doba, ktorá je uvedená v tejto           
zmluve. 

2.5 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou a jej súčasťami sa riadia príslušnými          
ustanoveniami zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických   komunikáciách.  

2.6 Prípadné zmeny a doplnky tejto zmluvy budú riešené formou samostatných písomných           
dodatkov zmluvy podpísaných oboma zmluvnými stranami, ktoré sa stanú jej          
neoddeliteľnou súčasťou. 

2.7 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.          
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých jeden je           
pre účastníka a jeden pre poskytovateľa. 

2.8 Zmluvné strany si zmluvu a všetky zmluvné dokumenty prečítali, v celom rozsahu im             
porozumeli a súhlasia s nimi, na dôkaz čoho oprávnení zástupcovia oboch zmluvných            
strán pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 

 
Miesto a dátum : …………………………            Miesto a dátum : …………………………… 
 
 
Za poskytovateľa : Za účastníka : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: Všeobecné podmienky, Objednávka služby  
 
* nehodiace sa prečiarknite 

  


