Zmluva o pripojení
uzavretá v zmysle § 43 zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
1
Zmluvné strany
Poskytovateľ
názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
zastúpený:

Obec Miezgovce
Miezgovce 64, 957 01 Bánovce nad Bebravou
00310760
2021053463
0657507009
5600 (Prima banka)
SK60 5600 0000 0006 5750 7009
Juraj Trgyňa
starosta obce

Účastník
meno:
adresa:

Ľudmila Vaňová
Miezgovce 5, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Poskytovateľ a Účastník uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 43 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len
„Zákon“) túto zmluvu o pripojení (ďalej len „Zmluva“).
2
Predmet Zmluvy
2.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Účastníkovi pripojenie do počítačovej siete Internet počas trvania Zmluvy za nasledovných podmienok:
Spôsob pripojenia:
Kapacita pripojenia:
Charakter pripojenia:
Miesto pripojenia:
Účastnícke rozhranie:

2.2

WiFi
320 kB/s download, 80 kB/s upload, agregácia 1:8
Bez dátového a časového obmedzenia
Miezgovce, číslo domu 5
Ethernet, WiFi (bežná alebo WiFi sieťová karta počítača)

Účastník sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi odplatu za poskytovanie dohodnutej služby, vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených touto
Zmluvou.
3
Doba trvania a výpoveď Zmluvy

3.1
3.2

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú začínajúc dňom podpisu Zmluvy zo strany Poskytovateľa a Účastníka.
Zmluva zaniká písomnou výpoveďou zo strany Účastníka z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení výpovede. Zmluva o pripojení môže zaniknúť aj
písomnou dohodou zmluvných strán. V ďalšom Zmluva zaniká v zmysle Zákona.
4
Cena odplaty predmetu Zmluvy

4.1
4.2
4.3

Cena za zriadenie pripojenia je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán jednorazovým poplatkom 0,00 €.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy vo výške 8,00 € mesačne a za podmienok stanovených vo Všeobecných podmienkach v článku 3.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy do 21. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poskytovanie služby uskutočňuje, vkladom,
trvalým príkazom alebo prevodom na účet Poskytovateľa uvedenom v článku 1 tejto Zmluvy.
5
Záverečné ustanovenia

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Účastník bol poučený o technológii, ktorou mu je služba poskytovaná a je si vedomý súvislosti kvality služby s použitou technológiou.
Účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov – meno, priezvisko a bydlisko.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami v zmysle Zákona.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis Zmluvy obdrží Účastník a jeden rovnopis Zmluvy obdrží Poskytovateľ.
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.

V Miezgovciach, dňa 1.1.2018

_____________________________
Poskytovateľ

________________________
Účastník

Zmluva o pripojení
uzavretá v zmysle § 43 zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
1
Zmluvné strany
Poskytovateľ
názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
zastúpený:

Obec Miezgovce
Miezgovce 64, 957 01 Bánovce nad Bebravou
00310760
2021053463
0657507009
5600 (Prima banka)
SK60 5600 0000 0006 5750 7009
Juraj Trgyňa
starosta obce

Účastník
meno:
adresa:

Marián Šagát
Miezgovce 9, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Poskytovateľ a Účastník uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 43 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len
„Zákon“) túto zmluvu o pripojení (ďalej len „Zmluva“).
2
Predmet Zmluvy
2.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Účastníkovi pripojenie do počítačovej siete Internet počas trvania Zmluvy za nasledovných podmienok:
Spôsob pripojenia:
Kapacita pripojenia:
Charakter pripojenia:
Miesto pripojenia:
Účastnícke rozhranie:

2.2

WiFi
320 kB/s download, 80 kB/s upload, agregácia 1:8
Bez dátového a časového obmedzenia
Miezgovce, číslo domu 9
Ethernet, WiFi (bežná alebo WiFi sieťová karta počítača)

Účastník sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi odplatu za poskytovanie dohodnutej služby, vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených touto
Zmluvou.
3
Doba trvania a výpoveď Zmluvy

3.1
3.2

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú začínajúc dňom podpisu Zmluvy zo strany Poskytovateľa a Účastníka.
Zmluva zaniká písomnou výpoveďou zo strany Účastníka z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení výpovede. Zmluva o pripojení môže zaniknúť aj
písomnou dohodou zmluvných strán. V ďalšom Zmluva zaniká v zmysle Zákona.
4
Cena odplaty predmetu Zmluvy

4.1
4.2
4.3

Cena za zriadenie pripojenia je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán jednorazovým poplatkom 0,00 €.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy vo výške 8,00 € mesačne a za podmienok stanovených vo Všeobecných podmienkach v článku 3.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy do 21. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poskytovanie služby uskutočňuje, vkladom,
trvalým príkazom alebo prevodom na účet Poskytovateľa uvedenom v článku 1 tejto Zmluvy.
5
Záverečné ustanovenia

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Účastník bol poučený o technológii, ktorou mu je služba poskytovaná a je si vedomý súvislosti kvality služby s použitou technológiou.
Účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov – meno, priezvisko a bydlisko.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami v zmysle Zákona.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis Zmluvy obdrží Účastník a jeden rovnopis Zmluvy obdrží Poskytovateľ.
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.

V Miezgovciach, dňa 1.1.2018

_____________________________
Poskytovateľ

________________________
Účastník

Zmluva o pripojení
uzavretá v zmysle § 43 zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
1
Zmluvné strany
Poskytovateľ
názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
zastúpený:

Obec Miezgovce
Miezgovce 64, 957 01 Bánovce nad Bebravou
00310760
2021053463
0657507009
5600 (Prima banka)
SK60 5600 0000 0006 5750 7009
Juraj Trgyňa
starosta obce

Účastník
meno:
adresa:

Ján Sečanský
Miezgovce 12, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Poskytovateľ a Účastník uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 43 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len
„Zákon“) túto zmluvu o pripojení (ďalej len „Zmluva“).
2
Predmet Zmluvy
2.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Účastníkovi pripojenie do počítačovej siete Internet počas trvania Zmluvy za nasledovných podmienok:
Spôsob pripojenia:
Kapacita pripojenia:
Charakter pripojenia:
Miesto pripojenia:
Účastnícke rozhranie:

2.2

WiFi
320 kB/s download, 80 kB/s upload, agregácia 1:8
Bez dátového a časového obmedzenia
Miezgovce, číslo domu 12
Ethernet, WiFi (bežná alebo WiFi sieťová karta počítača)

Účastník sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi odplatu za poskytovanie dohodnutej služby, vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených touto
Zmluvou.
3
Doba trvania a výpoveď Zmluvy

3.1
3.2

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú začínajúc dňom podpisu Zmluvy zo strany Poskytovateľa a Účastníka.
Zmluva zaniká písomnou výpoveďou zo strany Účastníka z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení výpovede. Zmluva o pripojení môže zaniknúť aj
písomnou dohodou zmluvných strán. V ďalšom Zmluva zaniká v zmysle Zákona.
4
Cena odplaty predmetu Zmluvy

4.1
4.2
4.3

Cena za zriadenie pripojenia je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán jednorazovým poplatkom 0,00 €.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy vo výške 8,00 € mesačne a za podmienok stanovených vo Všeobecných podmienkach v článku 3.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy do 21. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poskytovanie služby uskutočňuje, vkladom,
trvalým príkazom alebo prevodom na účet Poskytovateľa uvedenom v článku 1 tejto Zmluvy.
5
Záverečné ustanovenia

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Účastník bol poučený o technológii, ktorou mu je služba poskytovaná a je si vedomý súvislosti kvality služby s použitou technológiou.
Účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov – meno, priezvisko a bydlisko.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami v zmysle Zákona.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis Zmluvy obdrží Účastník a jeden rovnopis Zmluvy obdrží Poskytovateľ.
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.

V Miezgovciach, dňa 1.1.2018

_____________________________
Poskytovateľ

________________________
Účastník

Zmluva o pripojení
uzavretá v zmysle § 43 zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
1
Zmluvné strany
Poskytovateľ
názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
zastúpený:

Obec Miezgovce
Miezgovce 64, 957 01 Bánovce nad Bebravou
00310760
2021053463
0657507009
5600 (Prima banka)
SK60 5600 0000 0006 5750 7009
Juraj Trgyňa
starosta obce

Účastník
meno:
adresa:

Peter Labuda
Miezgovce 15, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Poskytovateľ a Účastník uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 43 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len
„Zákon“) túto zmluvu o pripojení (ďalej len „Zmluva“).
2
Predmet Zmluvy
2.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Účastníkovi pripojenie do počítačovej siete Internet počas trvania Zmluvy za nasledovných podmienok:
Spôsob pripojenia:
Kapacita pripojenia:
Charakter pripojenia:
Miesto pripojenia:
Účastnícke rozhranie:

2.2

WiFi
320 kB/s download, 80 kB/s upload, agregácia 1:8
Bez dátového a časového obmedzenia
Miezgovce, číslo domu 15
Ethernet, WiFi (bežná alebo WiFi sieťová karta počítača)

Účastník sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi odplatu za poskytovanie dohodnutej služby, vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených touto
Zmluvou.
3
Doba trvania a výpoveď Zmluvy

3.1
3.2

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú začínajúc dňom podpisu Zmluvy zo strany Poskytovateľa a Účastníka.
Zmluva zaniká písomnou výpoveďou zo strany Účastníka z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení výpovede. Zmluva o pripojení môže zaniknúť aj
písomnou dohodou zmluvných strán. V ďalšom Zmluva zaniká v zmysle Zákona.
4
Cena odplaty predmetu Zmluvy

4.1
4.2
4.3

Cena za zriadenie pripojenia je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán jednorazovým poplatkom 0,00 €.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy vo výške 8,00 € mesačne a za podmienok stanovených vo Všeobecných podmienkach v článku 3.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy do 21. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poskytovanie služby uskutočňuje, vkladom,
trvalým príkazom alebo prevodom na účet Poskytovateľa uvedenom v článku 1 tejto Zmluvy.
5
Záverečné ustanovenia

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Účastník bol poučený o technológii, ktorou mu je služba poskytovaná a je si vedomý súvislosti kvality služby s použitou technológiou.
Účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov – meno, priezvisko a bydlisko.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami v zmysle Zákona.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis Zmluvy obdrží Účastník a jeden rovnopis Zmluvy obdrží Poskytovateľ.
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.

V Miezgovciach, dňa 1.1.2018

_____________________________
Poskytovateľ

________________________
Účastník

Zmluva o pripojení
uzavretá v zmysle § 43 zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
1
Zmluvné strany
Poskytovateľ
názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
zastúpený:

Obec Miezgovce
Miezgovce 64, 957 01 Bánovce nad Bebravou
00310760
2021053463
0657507009
5600 (Prima banka)
SK60 5600 0000 0006 5750 7009
Juraj Trgyňa
starosta obce

Účastník
meno:
adresa:

Anna Kováčiková
Miezgovce 115, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Poskytovateľ a Účastník uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 43 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len
„Zákon“) túto zmluvu o pripojení (ďalej len „Zmluva“).
2
Predmet Zmluvy
2.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Účastníkovi pripojenie do počítačovej siete Internet počas trvania Zmluvy za nasledovných podmienok:
Spôsob pripojenia:
Kapacita pripojenia:
Charakter pripojenia:
Miesto pripojenia:
Účastnícke rozhranie:

2.2

WiFi
320 kB/s download, 80 kB/s upload, agregácia 1:8
Bez dátového a časového obmedzenia
Miezgovce, číslo domu 115
Ethernet, WiFi (bežná alebo WiFi sieťová karta počítača)

Účastník sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi odplatu za poskytovanie dohodnutej služby, vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených touto
Zmluvou.
3
Doba trvania a výpoveď Zmluvy

3.1
3.2

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú začínajúc dňom podpisu Zmluvy zo strany Poskytovateľa a Účastníka.
Zmluva zaniká písomnou výpoveďou zo strany Účastníka z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení výpovede. Zmluva o pripojení môže zaniknúť aj
písomnou dohodou zmluvných strán. V ďalšom Zmluva zaniká v zmysle Zákona.
4
Cena odplaty predmetu Zmluvy

4.1
4.2
4.3

Cena za zriadenie pripojenia je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán jednorazovým poplatkom 0,00 €.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy vo výške 8,00 € mesačne a za podmienok stanovených vo Všeobecných podmienkach v článku 3.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy do 21. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poskytovanie služby uskutočňuje, vkladom,
trvalým príkazom alebo prevodom na účet Poskytovateľa uvedenom v článku 1 tejto Zmluvy.
5
Záverečné ustanovenia

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Účastník bol poučený o technológii, ktorou mu je služba poskytovaná a je si vedomý súvislosti kvality služby s použitou technológiou.
Účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov – meno, priezvisko a bydlisko.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami v zmysle Zákona.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis Zmluvy obdrží Účastník a jeden rovnopis Zmluvy obdrží Poskytovateľ.
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.

V Miezgovciach, dňa 1.1.2018

_____________________________
Poskytovateľ

________________________
Účastník

Zmluva o pripojení
uzavretá v zmysle § 43 zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
1
Zmluvné strany
Poskytovateľ
názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
zastúpený:

Obec Miezgovce
Miezgovce 64, 957 01 Bánovce nad Bebravou
00310760
2021053463
0657507009
5600 (Prima banka)
SK60 5600 0000 0006 5750 7009
Juraj Trgyňa
starosta obce

Účastník
meno:
adresa:

Janka Čelechovská
Miezgovce 16, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Poskytovateľ a Účastník uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 43 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len
„Zákon“) túto zmluvu o pripojení (ďalej len „Zmluva“).
2
Predmet Zmluvy
2.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Účastníkovi pripojenie do počítačovej siete Internet počas trvania Zmluvy za nasledovných podmienok:
Spôsob pripojenia:
Kapacita pripojenia:
Charakter pripojenia:
Miesto pripojenia:
Účastnícke rozhranie:

2.2

WiFi
320 kB/s download, 80 kB/s upload, agregácia 1:8
Bez dátového a časového obmedzenia
Miezgovce, číslo domu 16
Ethernet, WiFi (bežná alebo WiFi sieťová karta počítača)

Účastník sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi odplatu za poskytovanie dohodnutej služby, vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených touto
Zmluvou.
3
Doba trvania a výpoveď Zmluvy

3.1
3.2

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú začínajúc dňom podpisu Zmluvy zo strany Poskytovateľa a Účastníka.
Zmluva zaniká písomnou výpoveďou zo strany Účastníka z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení výpovede. Zmluva o pripojení môže zaniknúť aj
písomnou dohodou zmluvných strán. V ďalšom Zmluva zaniká v zmysle Zákona.
4
Cena odplaty predmetu Zmluvy

4.1
4.2
4.3

Cena za zriadenie pripojenia je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán jednorazovým poplatkom 0,00 €.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy vo výške 8,00 € mesačne a za podmienok stanovených vo Všeobecných podmienkach v článku 3.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy do 21. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poskytovanie služby uskutočňuje, vkladom,
trvalým príkazom alebo prevodom na účet Poskytovateľa uvedenom v článku 1 tejto Zmluvy.
5
Záverečné ustanovenia

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Účastník bol poučený o technológii, ktorou mu je služba poskytovaná a je si vedomý súvislosti kvality služby s použitou technológiou.
Účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov – meno, priezvisko a bydlisko.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami v zmysle Zákona.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis Zmluvy obdrží Účastník a jeden rovnopis Zmluvy obdrží Poskytovateľ.
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.

V Miezgovciach, dňa 1.1.2018

_____________________________
Poskytovateľ

________________________
Účastník

Zmluva o pripojení
uzavretá v zmysle § 43 zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
1
Zmluvné strany
Poskytovateľ
názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
zastúpený:

Obec Miezgovce
Miezgovce 64, 957 01 Bánovce nad Bebravou
00310760
2021053463
0657507009
5600 (Prima banka)
SK60 5600 0000 0006 5750 7009
Juraj Trgyňa
starosta obce

Účastník
meno:
adresa:

Jozef Gábel
Miezgovce 19, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Poskytovateľ a Účastník uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 43 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len
„Zákon“) túto zmluvu o pripojení (ďalej len „Zmluva“).
2
Predmet Zmluvy
2.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Účastníkovi pripojenie do počítačovej siete Internet počas trvania Zmluvy za nasledovných podmienok:
Spôsob pripojenia:
Kapacita pripojenia:
Charakter pripojenia:
Miesto pripojenia:
Účastnícke rozhranie:

2.2

WiFi
320 kB/s download, 80 kB/s upload, agregácia 1:8
Bez dátového a časového obmedzenia
Miezgovce, číslo domu 19
Ethernet, WiFi (bežná alebo WiFi sieťová karta počítača)

Účastník sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi odplatu za poskytovanie dohodnutej služby, vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených touto
Zmluvou.
3
Doba trvania a výpoveď Zmluvy

3.1
3.2

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú začínajúc dňom podpisu Zmluvy zo strany Poskytovateľa a Účastníka.
Zmluva zaniká písomnou výpoveďou zo strany Účastníka z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení výpovede. Zmluva o pripojení môže zaniknúť aj
písomnou dohodou zmluvných strán. V ďalšom Zmluva zaniká v zmysle Zákona.
4
Cena odplaty predmetu Zmluvy

4.1
4.2
4.3

Cena za zriadenie pripojenia je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán jednorazovým poplatkom 0,00 €.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy vo výške 8,00 € mesačne a za podmienok stanovených vo Všeobecných podmienkach v článku 3.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy do 21. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poskytovanie služby uskutočňuje, vkladom,
trvalým príkazom alebo prevodom na účet Poskytovateľa uvedenom v článku 1 tejto Zmluvy.
5
Záverečné ustanovenia

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Účastník bol poučený o technológii, ktorou mu je služba poskytovaná a je si vedomý súvislosti kvality služby s použitou technológiou.
Účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov – meno, priezvisko a bydlisko.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami v zmysle Zákona.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis Zmluvy obdrží Účastník a jeden rovnopis Zmluvy obdrží Poskytovateľ.
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.

V Miezgovciach, dňa 1.1.2018

_____________________________
Poskytovateľ

________________________
Účastník

Zmluva o pripojení
uzavretá v zmysle § 43 zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
1
Zmluvné strany
Poskytovateľ
názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
zastúpený:

Obec Miezgovce
Miezgovce 64, 957 01 Bánovce nad Bebravou
00310760
2021053463
0657507009
5600 (Prima banka)
SK60 5600 0000 0006 5750 7009
Juraj Trgyňa
starosta obce

Účastník
meno:
adresa:

Martin Božik
Miezgovce 87, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Poskytovateľ a Účastník uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 43 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len
„Zákon“) túto zmluvu o pripojení (ďalej len „Zmluva“).
2
Predmet Zmluvy
2.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Účastníkovi pripojenie do počítačovej siete Internet počas trvania Zmluvy za nasledovných podmienok:
Spôsob pripojenia:
Kapacita pripojenia:
Charakter pripojenia:
Miesto pripojenia:
Účastnícke rozhranie:

2.2

WiFi
320 kB/s download, 80 kB/s upload, agregácia 1:8
Bez dátového a časového obmedzenia
Miezgovce, číslo domu 87
Ethernet, WiFi (bežná alebo WiFi sieťová karta počítača)

Účastník sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi odplatu za poskytovanie dohodnutej služby, vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených touto
Zmluvou.
3
Doba trvania a výpoveď Zmluvy

3.1
3.2

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú začínajúc dňom podpisu Zmluvy zo strany Poskytovateľa a Účastníka.
Zmluva zaniká písomnou výpoveďou zo strany Účastníka z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení výpovede. Zmluva o pripojení môže zaniknúť aj
písomnou dohodou zmluvných strán. V ďalšom Zmluva zaniká v zmysle Zákona.
4
Cena odplaty predmetu Zmluvy

4.1
4.2
4.3

Cena za zriadenie pripojenia je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán jednorazovým poplatkom 0,00 €.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy vo výške 8,00 € mesačne a za podmienok stanovených vo Všeobecných podmienkach v článku 3.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy do 21. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poskytovanie služby uskutočňuje, vkladom,
trvalým príkazom alebo prevodom na účet Poskytovateľa uvedenom v článku 1 tejto Zmluvy.
5
Záverečné ustanovenia

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Účastník bol poučený o technológii, ktorou mu je služba poskytovaná a je si vedomý súvislosti kvality služby s použitou technológiou.
Účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov – meno, priezvisko a bydlisko.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami v zmysle Zákona.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis Zmluvy obdrží Účastník a jeden rovnopis Zmluvy obdrží Poskytovateľ.
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.

V Miezgovciach, dňa 1.1.2018

_____________________________
Poskytovateľ

________________________
Účastník

Zmluva o pripojení
uzavretá v zmysle § 43 zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
1
Zmluvné strany
Poskytovateľ
názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
zastúpený:

Obec Miezgovce
Miezgovce 64, 957 01 Bánovce nad Bebravou
00310760
2021053463
0657507009
5600 (Prima banka)
SK60 5600 0000 0006 5750 7009
Juraj Trgyňa
starosta obce

Účastník
meno:
adresa:

Roman Hudec
Miezgovce 23, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Poskytovateľ a Účastník uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 43 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len
„Zákon“) túto zmluvu o pripojení (ďalej len „Zmluva“).
2
Predmet Zmluvy
2.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Účastníkovi pripojenie do počítačovej siete Internet počas trvania Zmluvy za nasledovných podmienok:
Spôsob pripojenia:
Kapacita pripojenia:
Charakter pripojenia:
Miesto pripojenia:
Účastnícke rozhranie:

2.2

WiFi
320 kB/s download, 80 kB/s upload, agregácia 1:8
Bez dátového a časového obmedzenia
Miezgovce, číslo domu 23
Ethernet, WiFi (bežná alebo WiFi sieťová karta počítača)

Účastník sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi odplatu za poskytovanie dohodnutej služby, vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených touto
Zmluvou.
3
Doba trvania a výpoveď Zmluvy

3.1
3.2

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú začínajúc dňom podpisu Zmluvy zo strany Poskytovateľa a Účastníka.
Zmluva zaniká písomnou výpoveďou zo strany Účastníka z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení výpovede. Zmluva o pripojení môže zaniknúť aj
písomnou dohodou zmluvných strán. V ďalšom Zmluva zaniká v zmysle Zákona.
4
Cena odplaty predmetu Zmluvy

4.1
4.2
4.3

Cena za zriadenie pripojenia je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán jednorazovým poplatkom 0,00 €.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy vo výške 8,00 € mesačne a za podmienok stanovených vo Všeobecných podmienkach v článku 3.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy do 21. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poskytovanie služby uskutočňuje, vkladom,
trvalým príkazom alebo prevodom na účet Poskytovateľa uvedenom v článku 1 tejto Zmluvy.
5
Záverečné ustanovenia

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Účastník bol poučený o technológii, ktorou mu je služba poskytovaná a je si vedomý súvislosti kvality služby s použitou technológiou.
Účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov – meno, priezvisko a bydlisko.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami v zmysle Zákona.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis Zmluvy obdrží Účastník a jeden rovnopis Zmluvy obdrží Poskytovateľ.
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.

V Miezgovciach, dňa 1.1.2018

_____________________________
Poskytovateľ

________________________
Účastník

Zmluva o pripojení
uzavretá v zmysle § 43 zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
1
Zmluvné strany
Poskytovateľ
názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
zastúpený:

Obec Miezgovce
Miezgovce 64, 957 01 Bánovce nad Bebravou
00310760
2021053463
0657507009
5600 (Prima banka)
SK60 5600 0000 0006 5750 7009
Juraj Trgyňa
starosta obce

Účastník
meno:
adresa:

Radomír Zradula
Miezgovce 30, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Poskytovateľ a Účastník uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 43 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len
„Zákon“) túto zmluvu o pripojení (ďalej len „Zmluva“).
2
Predmet Zmluvy
2.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Účastníkovi pripojenie do počítačovej siete Internet počas trvania Zmluvy za nasledovných podmienok:
Spôsob pripojenia:
Kapacita pripojenia:
Charakter pripojenia:
Miesto pripojenia:
Účastnícke rozhranie:

2.2

WiFi
320 kB/s download, 80 kB/s upload, agregácia 1:8
Bez dátového a časového obmedzenia
Miezgovce, číslo domu 30
Ethernet, WiFi (bežná alebo WiFi sieťová karta počítača)

Účastník sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi odplatu za poskytovanie dohodnutej služby, vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených touto
Zmluvou.
3
Doba trvania a výpoveď Zmluvy

3.1
3.2

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú začínajúc dňom podpisu Zmluvy zo strany Poskytovateľa a Účastníka.
Zmluva zaniká písomnou výpoveďou zo strany Účastníka z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení výpovede. Zmluva o pripojení môže zaniknúť aj
písomnou dohodou zmluvných strán. V ďalšom Zmluva zaniká v zmysle Zákona.
4
Cena odplaty predmetu Zmluvy

4.1
4.2
4.3

Cena za zriadenie pripojenia je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán jednorazovým poplatkom 0,00 €.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy vo výške 8,00 € mesačne a za podmienok stanovených vo Všeobecných podmienkach v článku 3.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy do 21. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poskytovanie služby uskutočňuje, vkladom,
trvalým príkazom alebo prevodom na účet Poskytovateľa uvedenom v článku 1 tejto Zmluvy.
5
Záverečné ustanovenia

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Účastník bol poučený o technológii, ktorou mu je služba poskytovaná a je si vedomý súvislosti kvality služby s použitou technológiou.
Účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov – meno, priezvisko a bydlisko.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami v zmysle Zákona.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis Zmluvy obdrží Účastník a jeden rovnopis Zmluvy obdrží Poskytovateľ.
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.

V Miezgovciach, dňa 1.1.2018

_____________________________
Poskytovateľ

________________________
Účastník

Zmluva o pripojení
uzavretá v zmysle § 43 zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
1
Zmluvné strany
Poskytovateľ
názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
zastúpený:

Obec Miezgovce
Miezgovce 64, 957 01 Bánovce nad Bebravou
00310760
2021053463
0657507009
5600 (Prima banka)
SK60 5600 0000 0006 5750 7009
Juraj Trgyňa
starosta obce

Účastník
meno:
adresa:

Štefan Antala
Miezgovce 31, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Poskytovateľ a Účastník uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 43 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len
„Zákon“) túto zmluvu o pripojení (ďalej len „Zmluva“).
2
Predmet Zmluvy
2.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Účastníkovi pripojenie do počítačovej siete Internet počas trvania Zmluvy za nasledovných podmienok:
Spôsob pripojenia:
Kapacita pripojenia:
Charakter pripojenia:
Miesto pripojenia:
Účastnícke rozhranie:

2.2

WiFi
320 kB/s download, 80 kB/s upload, agregácia 1:8
Bez dátového a časového obmedzenia
Miezgovce, číslo domu 31
Ethernet, WiFi (bežná alebo WiFi sieťová karta počítača)

Účastník sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi odplatu za poskytovanie dohodnutej služby, vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených touto
Zmluvou.
3
Doba trvania a výpoveď Zmluvy

3.1
3.2

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú začínajúc dňom podpisu Zmluvy zo strany Poskytovateľa a Účastníka.
Zmluva zaniká písomnou výpoveďou zo strany Účastníka z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení výpovede. Zmluva o pripojení môže zaniknúť aj
písomnou dohodou zmluvných strán. V ďalšom Zmluva zaniká v zmysle Zákona.
4
Cena odplaty predmetu Zmluvy

4.1
4.2
4.3

Cena za zriadenie pripojenia je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán jednorazovým poplatkom 0,00 €.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy vo výške 8,00 € mesačne a za podmienok stanovených vo Všeobecných podmienkach v článku 3.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy do 21. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poskytovanie služby uskutočňuje, vkladom,
trvalým príkazom alebo prevodom na účet Poskytovateľa uvedenom v článku 1 tejto Zmluvy.
5
Záverečné ustanovenia

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Účastník bol poučený o technológii, ktorou mu je služba poskytovaná a je si vedomý súvislosti kvality služby s použitou technológiou.
Účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov – meno, priezvisko a bydlisko.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami v zmysle Zákona.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis Zmluvy obdrží Účastník a jeden rovnopis Zmluvy obdrží Poskytovateľ.
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.

V Miezgovciach, dňa 1.1.2018

_____________________________
Poskytovateľ

________________________
Účastník

Zmluva o pripojení
uzavretá v zmysle § 43 zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
1
Zmluvné strany
Poskytovateľ
názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
zastúpený:

Obec Miezgovce
Miezgovce 64, 957 01 Bánovce nad Bebravou
00310760
2021053463
0657507009
5600 (Prima banka)
SK60 5600 0000 0006 5750 7009
Juraj Trgyňa
starosta obce

Účastník
meno:
adresa:

Denisa Krchlíková
Miezgovce 32, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Poskytovateľ a Účastník uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 43 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len
„Zákon“) túto zmluvu o pripojení (ďalej len „Zmluva“).
2
Predmet Zmluvy
2.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Účastníkovi pripojenie do počítačovej siete Internet počas trvania Zmluvy za nasledovných podmienok:
Spôsob pripojenia:
Kapacita pripojenia:
Charakter pripojenia:
Miesto pripojenia:
Účastnícke rozhranie:

2.2

WiFi
320 kB/s download, 80 kB/s upload, agregácia 1:8
Bez dátového a časového obmedzenia
Miezgovce, číslo domu 32
Ethernet, WiFi (bežná alebo WiFi sieťová karta počítača)

Účastník sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi odplatu za poskytovanie dohodnutej služby, vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených touto
Zmluvou.
3
Doba trvania a výpoveď Zmluvy

3.1
3.2

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú začínajúc dňom podpisu Zmluvy zo strany Poskytovateľa a Účastníka.
Zmluva zaniká písomnou výpoveďou zo strany Účastníka z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení výpovede. Zmluva o pripojení môže zaniknúť aj
písomnou dohodou zmluvných strán. V ďalšom Zmluva zaniká v zmysle Zákona.
4
Cena odplaty predmetu Zmluvy

4.1
4.2
4.3

Cena za zriadenie pripojenia je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán jednorazovým poplatkom 0,00 €.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy vo výške 8,00 € mesačne a za podmienok stanovených vo Všeobecných podmienkach v článku 3.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy do 21. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poskytovanie služby uskutočňuje, vkladom,
trvalým príkazom alebo prevodom na účet Poskytovateľa uvedenom v článku 1 tejto Zmluvy.
5
Záverečné ustanovenia

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Účastník bol poučený o technológii, ktorou mu je služba poskytovaná a je si vedomý súvislosti kvality služby s použitou technológiou.
Účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov – meno, priezvisko a bydlisko.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami v zmysle Zákona.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis Zmluvy obdrží Účastník a jeden rovnopis Zmluvy obdrží Poskytovateľ.
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.

V Miezgovciach, dňa 1.1.2018

_____________________________
Poskytovateľ

________________________
Účastník

Zmluva o pripojení
uzavretá v zmysle § 43 zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
1
Zmluvné strany
Poskytovateľ
názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
zastúpený:

Obec Miezgovce
Miezgovce 64, 957 01 Bánovce nad Bebravou
00310760
2021053463
0657507009
5600 (Prima banka)
SK60 5600 0000 0006 5750 7009
Juraj Trgyňa
starosta obce

Účastník
meno:
adresa:

Jaromír Černo
Miezgovce 36, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Poskytovateľ a Účastník uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 43 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len
„Zákon“) túto zmluvu o pripojení (ďalej len „Zmluva“).
2
Predmet Zmluvy
2.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Účastníkovi pripojenie do počítačovej siete Internet počas trvania Zmluvy za nasledovných podmienok:
Spôsob pripojenia:
Kapacita pripojenia:
Charakter pripojenia:
Miesto pripojenia:
Účastnícke rozhranie:

2.2

WiFi
320 kB/s download, 80 kB/s upload, agregácia 1:8
Bez dátového a časového obmedzenia
Miezgovce, číslo domu 36
Ethernet, WiFi (bežná alebo WiFi sieťová karta počítača)

Účastník sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi odplatu za poskytovanie dohodnutej služby, vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených touto
Zmluvou.
3
Doba trvania a výpoveď Zmluvy

3.1
3.2

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú začínajúc dňom podpisu Zmluvy zo strany Poskytovateľa a Účastníka.
Zmluva zaniká písomnou výpoveďou zo strany Účastníka z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení výpovede. Zmluva o pripojení môže zaniknúť aj
písomnou dohodou zmluvných strán. V ďalšom Zmluva zaniká v zmysle Zákona.
4
Cena odplaty predmetu Zmluvy

4.1
4.2
4.3

Cena za zriadenie pripojenia je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán jednorazovým poplatkom 0,00 €.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy vo výške 8,00 € mesačne a za podmienok stanovených vo Všeobecných podmienkach v článku 3.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy do 21. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poskytovanie služby uskutočňuje, vkladom,
trvalým príkazom alebo prevodom na účet Poskytovateľa uvedenom v článku 1 tejto Zmluvy.
5
Záverečné ustanovenia

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Účastník bol poučený o technológii, ktorou mu je služba poskytovaná a je si vedomý súvislosti kvality služby s použitou technológiou.
Účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov – meno, priezvisko a bydlisko.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami v zmysle Zákona.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis Zmluvy obdrží Účastník a jeden rovnopis Zmluvy obdrží Poskytovateľ.
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.

V Miezgovciach, dňa 1.1.2018

_____________________________
Poskytovateľ

________________________
Účastník

Zmluva o pripojení
uzavretá v zmysle § 43 zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
1
Zmluvné strany
Poskytovateľ
názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
zastúpený:

Obec Miezgovce
Miezgovce 64, 957 01 Bánovce nad Bebravou
00310760
2021053463
0657507009
5600 (Prima banka)
SK60 5600 0000 0006 5750 7009
Juraj Trgyňa
starosta obce

Účastník
meno:
adresa:

Patrícia Banáková
Miezgovce 39, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Poskytovateľ a Účastník uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 43 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len
„Zákon“) túto zmluvu o pripojení (ďalej len „Zmluva“).
2
Predmet Zmluvy
2.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Účastníkovi pripojenie do počítačovej siete Internet počas trvania Zmluvy za nasledovných podmienok:
Spôsob pripojenia:
Kapacita pripojenia:
Charakter pripojenia:
Miesto pripojenia:
Účastnícke rozhranie:

2.2

WiFi
320 kB/s download, 80 kB/s upload, agregácia 1:8
Bez dátového a časového obmedzenia
Miezgovce, číslo domu 39
Ethernet, WiFi (bežná alebo WiFi sieťová karta počítača)

Účastník sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi odplatu za poskytovanie dohodnutej služby, vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených touto
Zmluvou.
3
Doba trvania a výpoveď Zmluvy

3.1
3.2

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú začínajúc dňom podpisu Zmluvy zo strany Poskytovateľa a Účastníka.
Zmluva zaniká písomnou výpoveďou zo strany Účastníka z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení výpovede. Zmluva o pripojení môže zaniknúť aj
písomnou dohodou zmluvných strán. V ďalšom Zmluva zaniká v zmysle Zákona.
4
Cena odplaty predmetu Zmluvy

4.1
4.2
4.3

Cena za zriadenie pripojenia je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán jednorazovým poplatkom 0,00 €.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy vo výške 8,00 € mesačne a za podmienok stanovených vo Všeobecných podmienkach v článku 3.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy do 21. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poskytovanie služby uskutočňuje, vkladom,
trvalým príkazom alebo prevodom na účet Poskytovateľa uvedenom v článku 1 tejto Zmluvy.
5
Záverečné ustanovenia

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Účastník bol poučený o technológii, ktorou mu je služba poskytovaná a je si vedomý súvislosti kvality služby s použitou technológiou.
Účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov – meno, priezvisko a bydlisko.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami v zmysle Zákona.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis Zmluvy obdrží Účastník a jeden rovnopis Zmluvy obdrží Poskytovateľ.
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.

V Miezgovciach, dňa 1.1.2018

_____________________________
Poskytovateľ

________________________
Účastník

Zmluva o pripojení
uzavretá v zmysle § 43 zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
1
Zmluvné strany
Poskytovateľ
názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
zastúpený:

Obec Miezgovce
Miezgovce 64, 957 01 Bánovce nad Bebravou
00310760
2021053463
0657507009
5600 (Prima banka)
SK60 5600 0000 0006 5750 7009
Juraj Trgyňa
starosta obce

Účastník
meno:
adresa:

Ružena Poliačiková
Miezgovce 55, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Poskytovateľ a Účastník uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 43 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len
„Zákon“) túto zmluvu o pripojení (ďalej len „Zmluva“).
2
Predmet Zmluvy
2.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Účastníkovi pripojenie do počítačovej siete Internet počas trvania Zmluvy za nasledovných podmienok:
Spôsob pripojenia:
Kapacita pripojenia:
Charakter pripojenia:
Miesto pripojenia:
Účastnícke rozhranie:

2.2

WiFi
320 kB/s download, 80 kB/s upload, agregácia 1:8
Bez dátového a časového obmedzenia
Miezgovce, číslo domu 55
Ethernet, WiFi (bežná alebo WiFi sieťová karta počítača)

Účastník sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi odplatu za poskytovanie dohodnutej služby, vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených touto
Zmluvou.
3
Doba trvania a výpoveď Zmluvy

3.1
3.2

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú začínajúc dňom podpisu Zmluvy zo strany Poskytovateľa a Účastníka.
Zmluva zaniká písomnou výpoveďou zo strany Účastníka z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení výpovede. Zmluva o pripojení môže zaniknúť aj
písomnou dohodou zmluvných strán. V ďalšom Zmluva zaniká v zmysle Zákona.
4
Cena odplaty predmetu Zmluvy

4.1
4.2
4.3

Cena za zriadenie pripojenia je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán jednorazovým poplatkom 0,00 €.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy vo výške 8,00 € mesačne a za podmienok stanovených vo Všeobecných podmienkach v článku 3.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy do 21. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poskytovanie služby uskutočňuje, vkladom,
trvalým príkazom alebo prevodom na účet Poskytovateľa uvedenom v článku 1 tejto Zmluvy.
5
Záverečné ustanovenia

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Účastník bol poučený o technológii, ktorou mu je služba poskytovaná a je si vedomý súvislosti kvality služby s použitou technológiou.
Účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov – meno, priezvisko a bydlisko.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami v zmysle Zákona.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis Zmluvy obdrží Účastník a jeden rovnopis Zmluvy obdrží Poskytovateľ.
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.

V Miezgovciach, dňa 1.1.2018

_____________________________
Poskytovateľ

________________________
Účastník

Zmluva o pripojení
uzavretá v zmysle § 43 zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
1
Zmluvné strany
Poskytovateľ
názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
zastúpený:

Obec Miezgovce
Miezgovce 64, 957 01 Bánovce nad Bebravou
00310760
2021053463
0657507009
5600 (Prima banka)
SK60 5600 0000 0006 5750 7009
Juraj Trgyňa
starosta obce

Účastník
meno:
adresa:

Michal Lech
Miezgovce 43, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Poskytovateľ a Účastník uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 43 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len
„Zákon“) túto zmluvu o pripojení (ďalej len „Zmluva“).
2
Predmet Zmluvy
2.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Účastníkovi pripojenie do počítačovej siete Internet počas trvania Zmluvy za nasledovných podmienok:
Spôsob pripojenia:
Kapacita pripojenia:
Charakter pripojenia:
Miesto pripojenia:
Účastnícke rozhranie:

2.2

WiFi
320 kB/s download, 80 kB/s upload, agregácia 1:8
Bez dátového a časového obmedzenia
Miezgovce, číslo domu 43
Ethernet, WiFi (bežná alebo WiFi sieťová karta počítača)

Účastník sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi odplatu za poskytovanie dohodnutej služby, vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených touto
Zmluvou.
3
Doba trvania a výpoveď Zmluvy

3.1
3.2

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú začínajúc dňom podpisu Zmluvy zo strany Poskytovateľa a Účastníka.
Zmluva zaniká písomnou výpoveďou zo strany Účastníka z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení výpovede. Zmluva o pripojení môže zaniknúť aj
písomnou dohodou zmluvných strán. V ďalšom Zmluva zaniká v zmysle Zákona.
4
Cena odplaty predmetu Zmluvy

4.1
4.2
4.3

Cena za zriadenie pripojenia je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán jednorazovým poplatkom 0,00 €.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy vo výške 8,00 € mesačne a za podmienok stanovených vo Všeobecných podmienkach v článku 3.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy do 21. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poskytovanie služby uskutočňuje, vkladom,
trvalým príkazom alebo prevodom na účet Poskytovateľa uvedenom v článku 1 tejto Zmluvy.
5
Záverečné ustanovenia

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Účastník bol poučený o technológii, ktorou mu je služba poskytovaná a je si vedomý súvislosti kvality služby s použitou technológiou.
Účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov – meno, priezvisko a bydlisko.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami v zmysle Zákona.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis Zmluvy obdrží Účastník a jeden rovnopis Zmluvy obdrží Poskytovateľ.
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.

V Miezgovciach, dňa 1.1.2018

_____________________________
Poskytovateľ

________________________
Účastník

Zmluva o pripojení
uzavretá v zmysle § 43 zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
1
Zmluvné strany
Poskytovateľ
názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
zastúpený:

Obec Miezgovce
Miezgovce 64, 957 01 Bánovce nad Bebravou
00310760
2021053463
0657507009
5600 (Prima banka)
SK60 5600 0000 0006 5750 7009
Juraj Trgyňa
starosta obce

Účastník
meno:
adresa:

Róbert Viktorín
Miezgovce 45, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Poskytovateľ a Účastník uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 43 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len
„Zákon“) túto zmluvu o pripojení (ďalej len „Zmluva“).
2
Predmet Zmluvy
2.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Účastníkovi pripojenie do počítačovej siete Internet počas trvania Zmluvy za nasledovných podmienok:
Spôsob pripojenia:
Kapacita pripojenia:
Charakter pripojenia:
Miesto pripojenia:
Účastnícke rozhranie:

2.2

WiFi
320 kB/s download, 80 kB/s upload, agregácia 1:8
Bez dátového a časového obmedzenia
Miezgovce, číslo domu 45
Ethernet, WiFi (bežná alebo WiFi sieťová karta počítača)

Účastník sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi odplatu za poskytovanie dohodnutej služby, vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených touto
Zmluvou.
3
Doba trvania a výpoveď Zmluvy

3.1
3.2

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú začínajúc dňom podpisu Zmluvy zo strany Poskytovateľa a Účastníka.
Zmluva zaniká písomnou výpoveďou zo strany Účastníka z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení výpovede. Zmluva o pripojení môže zaniknúť aj
písomnou dohodou zmluvných strán. V ďalšom Zmluva zaniká v zmysle Zákona.
4
Cena odplaty predmetu Zmluvy

4.1
4.2
4.3

Cena za zriadenie pripojenia je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán jednorazovým poplatkom 0,00 €.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy vo výške 8,00 € mesačne a za podmienok stanovených vo Všeobecných podmienkach v článku 3.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy do 21. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poskytovanie služby uskutočňuje, vkladom,
trvalým príkazom alebo prevodom na účet Poskytovateľa uvedenom v článku 1 tejto Zmluvy.
5
Záverečné ustanovenia

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Účastník bol poučený o technológii, ktorou mu je služba poskytovaná a je si vedomý súvislosti kvality služby s použitou technológiou.
Účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov – meno, priezvisko a bydlisko.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami v zmysle Zákona.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis Zmluvy obdrží Účastník a jeden rovnopis Zmluvy obdrží Poskytovateľ.
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.

V Miezgovciach, dňa 1.1.2018

_____________________________
Poskytovateľ

________________________
Účastník

Zmluva o pripojení
uzavretá v zmysle § 43 zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
1
Zmluvné strany
Poskytovateľ
názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
zastúpený:

Obec Miezgovce
Miezgovce 64, 957 01 Bánovce nad Bebravou
00310760
2021053463
0657507009
5600 (Prima banka)
SK60 5600 0000 0006 5750 7009
Juraj Trgyňa
starosta obce

Účastník
meno:
adresa:

Marián Krchlík
Miezgovce 48, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Poskytovateľ a Účastník uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 43 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len
„Zákon“) túto zmluvu o pripojení (ďalej len „Zmluva“).
2
Predmet Zmluvy
2.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Účastníkovi pripojenie do počítačovej siete Internet počas trvania Zmluvy za nasledovných podmienok:
Spôsob pripojenia:
Kapacita pripojenia:
Charakter pripojenia:
Miesto pripojenia:
Účastnícke rozhranie:

2.2

WiFi
320 kB/s download, 80 kB/s upload, agregácia 1:8
Bez dátového a časového obmedzenia
Miezgovce, číslo domu 48
Ethernet, WiFi (bežná alebo WiFi sieťová karta počítača)

Účastník sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi odplatu za poskytovanie dohodnutej služby, vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených touto
Zmluvou.
3
Doba trvania a výpoveď Zmluvy

3.1
3.2

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú začínajúc dňom podpisu Zmluvy zo strany Poskytovateľa a Účastníka.
Zmluva zaniká písomnou výpoveďou zo strany Účastníka z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení výpovede. Zmluva o pripojení môže zaniknúť aj
písomnou dohodou zmluvných strán. V ďalšom Zmluva zaniká v zmysle Zákona.
4
Cena odplaty predmetu Zmluvy

4.1
4.2
4.3

Cena za zriadenie pripojenia je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán jednorazovým poplatkom 0,00 €.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy vo výške 8,00 € mesačne a za podmienok stanovených vo Všeobecných podmienkach v článku 3.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy do 21. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poskytovanie služby uskutočňuje, vkladom,
trvalým príkazom alebo prevodom na účet Poskytovateľa uvedenom v článku 1 tejto Zmluvy.
5
Záverečné ustanovenia

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Účastník bol poučený o technológii, ktorou mu je služba poskytovaná a je si vedomý súvislosti kvality služby s použitou technológiou.
Účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov – meno, priezvisko a bydlisko.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami v zmysle Zákona.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis Zmluvy obdrží Účastník a jeden rovnopis Zmluvy obdrží Poskytovateľ.
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.

V Miezgovciach, dňa 1.1.2018

_____________________________
Poskytovateľ

________________________
Účastník

Zmluva o pripojení
uzavretá v zmysle § 43 zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
1
Zmluvné strany
Poskytovateľ
názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
zastúpený:

Obec Miezgovce
Miezgovce 64, 957 01 Bánovce nad Bebravou
00310760
2021053463
0657507009
5600 (Prima banka)
SK60 5600 0000 0006 5750 7009
Juraj Trgyňa
starosta obce

Účastník
meno:
adresa:

Marián Bulík
Miezgovce 59, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Poskytovateľ a Účastník uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 43 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len
„Zákon“) túto zmluvu o pripojení (ďalej len „Zmluva“).
2
Predmet Zmluvy
2.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Účastníkovi pripojenie do počítačovej siete Internet počas trvania Zmluvy za nasledovných podmienok:
Spôsob pripojenia:
Kapacita pripojenia:
Charakter pripojenia:
Miesto pripojenia:
Účastnícke rozhranie:

2.2

WiFi
320 kB/s download, 80 kB/s upload, agregácia 1:8
Bez dátového a časového obmedzenia
Miezgovce, číslo domu 59
Ethernet, WiFi (bežná alebo WiFi sieťová karta počítača)

Účastník sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi odplatu za poskytovanie dohodnutej služby, vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených touto
Zmluvou.
3
Doba trvania a výpoveď Zmluvy

3.1
3.2

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú začínajúc dňom podpisu Zmluvy zo strany Poskytovateľa a Účastníka.
Zmluva zaniká písomnou výpoveďou zo strany Účastníka z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení výpovede. Zmluva o pripojení môže zaniknúť aj
písomnou dohodou zmluvných strán. V ďalšom Zmluva zaniká v zmysle Zákona.
4
Cena odplaty predmetu Zmluvy

4.1
4.2
4.3

Cena za zriadenie pripojenia je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán jednorazovým poplatkom 0,00 €.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy vo výške 8,00 € mesačne a za podmienok stanovených vo Všeobecných podmienkach v článku 3.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy do 21. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poskytovanie služby uskutočňuje, vkladom,
trvalým príkazom alebo prevodom na účet Poskytovateľa uvedenom v článku 1 tejto Zmluvy.
5
Záverečné ustanovenia

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Účastník bol poučený o technológii, ktorou mu je služba poskytovaná a je si vedomý súvislosti kvality služby s použitou technológiou.
Účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov – meno, priezvisko a bydlisko.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami v zmysle Zákona.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis Zmluvy obdrží Účastník a jeden rovnopis Zmluvy obdrží Poskytovateľ.
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.

V Miezgovciach, dňa 1.1.2018

_____________________________
Poskytovateľ

________________________
Účastník

Zmluva o pripojení
uzavretá v zmysle § 43 zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
1
Zmluvné strany
Poskytovateľ
názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
zastúpený:

Obec Miezgovce
Miezgovce 64, 957 01 Bánovce nad Bebravou
00310760
2021053463
0657507009
5600 (Prima banka)
SK60 5600 0000 0006 5750 7009
Juraj Trgyňa
starosta obce

Účastník
meno:
adresa:

Mgr. Ľuboš Fraňo
Miezgovce 121, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Poskytovateľ a Účastník uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 43 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len
„Zákon“) túto zmluvu o pripojení (ďalej len „Zmluva“).
2
Predmet Zmluvy
2.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Účastníkovi pripojenie do počítačovej siete Internet počas trvania Zmluvy za nasledovných podmienok:
Spôsob pripojenia:
Kapacita pripojenia:
Charakter pripojenia:
Miesto pripojenia:
Účastnícke rozhranie:

2.2

WiFi
320 kB/s download, 80 kB/s upload, agregácia 1:8
Bez dátového a časového obmedzenia
Miezgovce, číslo domu 121
Ethernet, WiFi (bežná alebo WiFi sieťová karta počítača)

Účastník sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi odplatu za poskytovanie dohodnutej služby, vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených touto
Zmluvou.
3
Doba trvania a výpoveď Zmluvy

3.1
3.2

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú začínajúc dňom podpisu Zmluvy zo strany Poskytovateľa a Účastníka.
Zmluva zaniká písomnou výpoveďou zo strany Účastníka z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení výpovede. Zmluva o pripojení môže zaniknúť aj
písomnou dohodou zmluvných strán. V ďalšom Zmluva zaniká v zmysle Zákona.
4
Cena odplaty predmetu Zmluvy

4.1
4.2
4.3

Cena za zriadenie pripojenia je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán jednorazovým poplatkom 0,00 €.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy vo výške 8,00 € mesačne a za podmienok stanovených vo Všeobecných podmienkach v článku 3.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy do 21. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poskytovanie služby uskutočňuje, vkladom,
trvalým príkazom alebo prevodom na účet Poskytovateľa uvedenom v článku 1 tejto Zmluvy.
5
Záverečné ustanovenia

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Účastník bol poučený o technológii, ktorou mu je služba poskytovaná a je si vedomý súvislosti kvality služby s použitou technológiou.
Účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov – meno, priezvisko a bydlisko.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami v zmysle Zákona.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis Zmluvy obdrží Účastník a jeden rovnopis Zmluvy obdrží Poskytovateľ.
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.

V Miezgovciach, dňa 1.1.2018

_____________________________
Poskytovateľ

________________________
Účastník

Zmluva o pripojení
uzavretá v zmysle § 43 zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
1
Zmluvné strany
Poskytovateľ
názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
zastúpený:

Obec Miezgovce
Miezgovce 64, 957 01 Bánovce nad Bebravou
00310760
2021053463
0657507009
5600 (Prima banka)
SK60 5600 0000 0006 5750 7009
Juraj Trgyňa
starosta obce

Účastník
meno:
adresa:

Ing. Ondrej Trsťan
Miezgovce 101, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Poskytovateľ a Účastník uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 43 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len
„Zákon“) túto zmluvu o pripojení (ďalej len „Zmluva“).
2
Predmet Zmluvy
2.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Účastníkovi pripojenie do počítačovej siete Internet počas trvania Zmluvy za nasledovných podmienok:
Spôsob pripojenia:
Kapacita pripojenia:
Charakter pripojenia:
Miesto pripojenia:
Účastnícke rozhranie:

2.2

WiFi
320 kB/s download, 80 kB/s upload, agregácia 1:8
Bez dátového a časového obmedzenia
Miezgovce, číslo domu 101
Ethernet, WiFi (bežná alebo WiFi sieťová karta počítača)

Účastník sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi odplatu za poskytovanie dohodnutej služby, vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených touto
Zmluvou.
3
Doba trvania a výpoveď Zmluvy

3.1
3.2

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú začínajúc dňom podpisu Zmluvy zo strany Poskytovateľa a Účastníka.
Zmluva zaniká písomnou výpoveďou zo strany Účastníka z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení výpovede. Zmluva o pripojení môže zaniknúť aj
písomnou dohodou zmluvných strán. V ďalšom Zmluva zaniká v zmysle Zákona.
4
Cena odplaty predmetu Zmluvy

4.1
4.2
4.3

Cena za zriadenie pripojenia je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán jednorazovým poplatkom 0,00 €.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy vo výške 8,00 € mesačne a za podmienok stanovených vo Všeobecných podmienkach v článku 3.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy do 21. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poskytovanie služby uskutočňuje, vkladom,
trvalým príkazom alebo prevodom na účet Poskytovateľa uvedenom v článku 1 tejto Zmluvy.
5
Záverečné ustanovenia

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Účastník bol poučený o technológii, ktorou mu je služba poskytovaná a je si vedomý súvislosti kvality služby s použitou technológiou.
Účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov – meno, priezvisko a bydlisko.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami v zmysle Zákona.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis Zmluvy obdrží Účastník a jeden rovnopis Zmluvy obdrží Poskytovateľ.
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.

V Miezgovciach, dňa 1.1.2018

_____________________________
Poskytovateľ

________________________
Účastník

Zmluva o pripojení
uzavretá v zmysle § 43 zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
1
Zmluvné strany
Poskytovateľ
názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
zastúpený:

Obec Miezgovce
Miezgovce 64, 957 01 Bánovce nad Bebravou
00310760
2021053463
0657507009
5600 (Prima banka)
SK60 5600 0000 0006 5750 7009
Juraj Trgyňa
starosta obce

Účastník
meno:
adresa:

Juraj Trgyňa
Miezgovce 80, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Poskytovateľ a Účastník uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 43 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len
„Zákon“) túto zmluvu o pripojení (ďalej len „Zmluva“).
2
Predmet Zmluvy
2.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Účastníkovi pripojenie do počítačovej siete Internet počas trvania Zmluvy za nasledovných podmienok:
Spôsob pripojenia:
Kapacita pripojenia:
Charakter pripojenia:
Miesto pripojenia:
Účastnícke rozhranie:

2.2

WiFi
320 kB/s download, 80 kB/s upload, agregácia 1:8
Bez dátového a časového obmedzenia
Miezgovce, číslo domu 80
Ethernet, WiFi (bežná alebo WiFi sieťová karta počítača)

Účastník sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi odplatu za poskytovanie dohodnutej služby, vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených touto
Zmluvou.
3
Doba trvania a výpoveď Zmluvy

3.1
3.2

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú začínajúc dňom podpisu Zmluvy zo strany Poskytovateľa a Účastníka.
Zmluva zaniká písomnou výpoveďou zo strany Účastníka z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení výpovede. Zmluva o pripojení môže zaniknúť aj
písomnou dohodou zmluvných strán. V ďalšom Zmluva zaniká v zmysle Zákona.
4
Cena odplaty predmetu Zmluvy

4.1
4.2
4.3

Cena za zriadenie pripojenia je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán jednorazovým poplatkom 0,00 €.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy vo výške 8,00 € mesačne a za podmienok stanovených vo Všeobecných podmienkach v článku 3.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy do 21. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poskytovanie služby uskutočňuje, vkladom,
trvalým príkazom alebo prevodom na účet Poskytovateľa uvedenom v článku 1 tejto Zmluvy.
5
Záverečné ustanovenia

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Účastník bol poučený o technológii, ktorou mu je služba poskytovaná a je si vedomý súvislosti kvality služby s použitou technológiou.
Účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov – meno, priezvisko a bydlisko.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami v zmysle Zákona.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis Zmluvy obdrží Účastník a jeden rovnopis Zmluvy obdrží Poskytovateľ.
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.

V Miezgovciach, dňa 1.1.2018

_____________________________
Poskytovateľ

________________________
Účastník

Zmluva o pripojení
uzavretá v zmysle § 43 zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
1
Zmluvné strany
Poskytovateľ
názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
zastúpený:

Obec Miezgovce
Miezgovce 64, 957 01 Bánovce nad Bebravou
00310760
2021053463
0657507009
5600 (Prima banka)
SK60 5600 0000 0006 5750 7009
Juraj Trgyňa
starosta obce

Účastník
meno:
adresa:

Zuzana Palušová
Miezgovce 82, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Poskytovateľ a Účastník uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 43 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len
„Zákon“) túto zmluvu o pripojení (ďalej len „Zmluva“).
2
Predmet Zmluvy
2.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Účastníkovi pripojenie do počítačovej siete Internet počas trvania Zmluvy za nasledovných podmienok:
Spôsob pripojenia:
Kapacita pripojenia:
Charakter pripojenia:
Miesto pripojenia:
Účastnícke rozhranie:

2.2

WiFi
320 kB/s download, 80 kB/s upload, agregácia 1:8
Bez dátového a časového obmedzenia
Miezgovce, číslo domu 82
Ethernet, WiFi (bežná alebo WiFi sieťová karta počítača)

Účastník sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi odplatu za poskytovanie dohodnutej služby, vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených touto
Zmluvou.
3
Doba trvania a výpoveď Zmluvy

3.1
3.2

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú začínajúc dňom podpisu Zmluvy zo strany Poskytovateľa a Účastníka.
Zmluva zaniká písomnou výpoveďou zo strany Účastníka z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení výpovede. Zmluva o pripojení môže zaniknúť aj
písomnou dohodou zmluvných strán. V ďalšom Zmluva zaniká v zmysle Zákona.
4
Cena odplaty predmetu Zmluvy

4.1
4.2
4.3

Cena za zriadenie pripojenia je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán jednorazovým poplatkom 0,00 €.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy vo výške 8,00 € mesačne a za podmienok stanovených vo Všeobecných podmienkach v článku 3.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy do 21. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poskytovanie služby uskutočňuje, vkladom,
trvalým príkazom alebo prevodom na účet Poskytovateľa uvedenom v článku 1 tejto Zmluvy.
5
Záverečné ustanovenia

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Účastník bol poučený o technológii, ktorou mu je služba poskytovaná a je si vedomý súvislosti kvality služby s použitou technológiou.
Účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov – meno, priezvisko a bydlisko.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami v zmysle Zákona.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis Zmluvy obdrží Účastník a jeden rovnopis Zmluvy obdrží Poskytovateľ.
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.

V Miezgovciach, dňa 1.1.2018

_____________________________
Poskytovateľ

________________________
Účastník

Zmluva o pripojení
uzavretá v zmysle § 43 zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
1
Zmluvné strany
Poskytovateľ
názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
zastúpený:

Obec Miezgovce
Miezgovce 64, 957 01 Bánovce nad Bebravou
00310760
2021053463
0657507009
5600 (Prima banka)
SK60 5600 0000 0006 5750 7009
Juraj Trgyňa
starosta obce

Účastník
meno:
adresa:

Jaroslava Horváthová
Miezgovce 71, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Poskytovateľ a Účastník uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 43 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len
„Zákon“) túto zmluvu o pripojení (ďalej len „Zmluva“).
2
Predmet Zmluvy
2.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Účastníkovi pripojenie do počítačovej siete Internet počas trvania Zmluvy za nasledovných podmienok:
Spôsob pripojenia:
Kapacita pripojenia:
Charakter pripojenia:
Miesto pripojenia:
Účastnícke rozhranie:

2.2

WiFi
320 kB/s download, 80 kB/s upload, agregácia 1:8
Bez dátového a časového obmedzenia
Miezgovce, číslo domu 71
Ethernet, WiFi (bežná alebo WiFi sieťová karta počítača)

Účastník sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi odplatu za poskytovanie dohodnutej služby, vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených touto
Zmluvou.
3
Doba trvania a výpoveď Zmluvy

3.1
3.2

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú začínajúc dňom podpisu Zmluvy zo strany Poskytovateľa a Účastníka.
Zmluva zaniká písomnou výpoveďou zo strany Účastníka z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení výpovede. Zmluva o pripojení môže zaniknúť aj
písomnou dohodou zmluvných strán. V ďalšom Zmluva zaniká v zmysle Zákona.
4
Cena odplaty predmetu Zmluvy

4.1
4.2
4.3

Cena za zriadenie pripojenia je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán jednorazovým poplatkom 0,00 €.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy vo výške 8,00 € mesačne a za podmienok stanovených vo Všeobecných podmienkach v článku 3.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy do 21. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poskytovanie služby uskutočňuje, vkladom,
trvalým príkazom alebo prevodom na účet Poskytovateľa uvedenom v článku 1 tejto Zmluvy.
5
Záverečné ustanovenia

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Účastník bol poučený o technológii, ktorou mu je služba poskytovaná a je si vedomý súvislosti kvality služby s použitou technológiou.
Účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov – meno, priezvisko a bydlisko.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami v zmysle Zákona.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis Zmluvy obdrží Účastník a jeden rovnopis Zmluvy obdrží Poskytovateľ.
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.

V Miezgovciach, dňa 1.1.2018

_____________________________
Poskytovateľ

________________________
Účastník

Zmluva o pripojení
uzavretá v zmysle § 43 zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
1
Zmluvné strany
Poskytovateľ
názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
zastúpený:

Obec Miezgovce
Miezgovce 64, 957 01 Bánovce nad Bebravou
00310760
2021053463
0657507009
5600 (Prima banka)
SK60 5600 0000 0006 5750 7009
Juraj Trgyňa
starosta obce

Účastník
meno:
adresa:

Milan Madaj
Miezgovce 70, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Poskytovateľ a Účastník uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 43 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len
„Zákon“) túto zmluvu o pripojení (ďalej len „Zmluva“).
2
Predmet Zmluvy
2.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Účastníkovi pripojenie do počítačovej siete Internet počas trvania Zmluvy za nasledovných podmienok:
Spôsob pripojenia:
Kapacita pripojenia:
Charakter pripojenia:
Miesto pripojenia:
Účastnícke rozhranie:

2.2

WiFi
320 kB/s download, 80 kB/s upload, agregácia 1:8
Bez dátového a časového obmedzenia
Miezgovce, číslo domu 70
Ethernet, WiFi (bežná alebo WiFi sieťová karta počítača)

Účastník sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi odplatu za poskytovanie dohodnutej služby, vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených touto
Zmluvou.
3
Doba trvania a výpoveď Zmluvy

3.1
3.2

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú začínajúc dňom podpisu Zmluvy zo strany Poskytovateľa a Účastníka.
Zmluva zaniká písomnou výpoveďou zo strany Účastníka z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení výpovede. Zmluva o pripojení môže zaniknúť aj
písomnou dohodou zmluvných strán. V ďalšom Zmluva zaniká v zmysle Zákona.
4
Cena odplaty predmetu Zmluvy

4.1
4.2
4.3

Cena za zriadenie pripojenia je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán jednorazovým poplatkom 0,00 €.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy vo výške 8,00 € mesačne a za podmienok stanovených vo Všeobecných podmienkach v článku 3.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy do 21. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poskytovanie služby uskutočňuje, vkladom,
trvalým príkazom alebo prevodom na účet Poskytovateľa uvedenom v článku 1 tejto Zmluvy.
5
Záverečné ustanovenia

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Účastník bol poučený o technológii, ktorou mu je služba poskytovaná a je si vedomý súvislosti kvality služby s použitou technológiou.
Účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov – meno, priezvisko a bydlisko.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami v zmysle Zákona.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis Zmluvy obdrží Účastník a jeden rovnopis Zmluvy obdrží Poskytovateľ.
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.

V Miezgovciach, dňa 1.1.2018

_____________________________
Poskytovateľ

________________________
Účastník

Zmluva o pripojení
uzavretá v zmysle § 43 zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
1
Zmluvné strany
Poskytovateľ
názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
zastúpený:

Obec Miezgovce
Miezgovce 64, 957 01 Bánovce nad Bebravou
00310760
2021053463
0657507009
5600 (Prima banka)
SK60 5600 0000 0006 5750 7009
Juraj Trgyňa
starosta obce

Účastník
meno:
adresa:

Martin Vavro
Miezgovce 65, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Poskytovateľ a Účastník uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 43 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len
„Zákon“) túto zmluvu o pripojení (ďalej len „Zmluva“).
2
Predmet Zmluvy
2.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Účastníkovi pripojenie do počítačovej siete Internet počas trvania Zmluvy za nasledovných podmienok:
Spôsob pripojenia:
Kapacita pripojenia:
Charakter pripojenia:
Miesto pripojenia:
Účastnícke rozhranie:

2.2

WiFi
320 kB/s download, 80 kB/s upload, agregácia 1:8
Bez dátového a časového obmedzenia
Miezgovce, číslo domu 65
Ethernet, WiFi (bežná alebo WiFi sieťová karta počítača)

Účastník sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi odplatu za poskytovanie dohodnutej služby, vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených touto
Zmluvou.
3
Doba trvania a výpoveď Zmluvy

3.1
3.2

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú začínajúc dňom podpisu Zmluvy zo strany Poskytovateľa a Účastníka.
Zmluva zaniká písomnou výpoveďou zo strany Účastníka z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení výpovede. Zmluva o pripojení môže zaniknúť aj
písomnou dohodou zmluvných strán. V ďalšom Zmluva zaniká v zmysle Zákona.
4
Cena odplaty predmetu Zmluvy

4.1
4.2
4.3

Cena za zriadenie pripojenia je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán jednorazovým poplatkom 0,00 €.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy vo výške 8,00 € mesačne a za podmienok stanovených vo Všeobecných podmienkach v článku 3.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy do 21. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poskytovanie služby uskutočňuje, vkladom,
trvalým príkazom alebo prevodom na účet Poskytovateľa uvedenom v článku 1 tejto Zmluvy.
5
Záverečné ustanovenia

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Účastník bol poučený o technológii, ktorou mu je služba poskytovaná a je si vedomý súvislosti kvality služby s použitou technológiou.
Účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov – meno, priezvisko a bydlisko.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami v zmysle Zákona.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis Zmluvy obdrží Účastník a jeden rovnopis Zmluvy obdrží Poskytovateľ.
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.

V Miezgovciach, dňa 1.1.2018

_____________________________
Poskytovateľ

________________________
Účastník

Zmluva o pripojení
uzavretá v zmysle § 43 zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
1
Zmluvné strany
Poskytovateľ
názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
zastúpený:

Obec Miezgovce
Miezgovce 64, 957 01 Bánovce nad Bebravou
00310760
2021053463
0657507009
5600 (Prima banka)
SK60 5600 0000 0006 5750 7009
Juraj Trgyňa
starosta obce

Účastník
meno:
adresa:

Milan Sečanský
Miezgovce 66, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Poskytovateľ a Účastník uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 43 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len
„Zákon“) túto zmluvu o pripojení (ďalej len „Zmluva“).
2
Predmet Zmluvy
2.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Účastníkovi pripojenie do počítačovej siete Internet počas trvania Zmluvy za nasledovných podmienok:
Spôsob pripojenia:
Kapacita pripojenia:
Charakter pripojenia:
Miesto pripojenia:
Účastnícke rozhranie:

2.2

WiFi
320 kB/s download, 80 kB/s upload, agregácia 1:8
Bez dátového a časového obmedzenia
Miezgovce, číslo domu 66
Ethernet, WiFi (bežná alebo WiFi sieťová karta počítača)

Účastník sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi odplatu za poskytovanie dohodnutej služby, vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených touto
Zmluvou.
3
Doba trvania a výpoveď Zmluvy

3.1
3.2

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú začínajúc dňom podpisu Zmluvy zo strany Poskytovateľa a Účastníka.
Zmluva zaniká písomnou výpoveďou zo strany Účastníka z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení výpovede. Zmluva o pripojení môže zaniknúť aj
písomnou dohodou zmluvných strán. V ďalšom Zmluva zaniká v zmysle Zákona.
4
Cena odplaty predmetu Zmluvy

4.1
4.2
4.3

Cena za zriadenie pripojenia je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán jednorazovým poplatkom 0,00 €.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy vo výške 8,00 € mesačne a za podmienok stanovených vo Všeobecných podmienkach v článku 3.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy do 21. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poskytovanie služby uskutočňuje, vkladom,
trvalým príkazom alebo prevodom na účet Poskytovateľa uvedenom v článku 1 tejto Zmluvy.
5
Záverečné ustanovenia

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Účastník bol poučený o technológii, ktorou mu je služba poskytovaná a je si vedomý súvislosti kvality služby s použitou technológiou.
Účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov – meno, priezvisko a bydlisko.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami v zmysle Zákona.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis Zmluvy obdrží Účastník a jeden rovnopis Zmluvy obdrží Poskytovateľ.
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.

V Miezgovciach, dňa 1.1.2018

_____________________________
Poskytovateľ

________________________
Účastník

Zmluva o pripojení
uzavretá v zmysle § 43 zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
1
Zmluvné strany
Poskytovateľ
názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
zastúpený:

Obec Miezgovce
Miezgovce 64, 957 01 Bánovce nad Bebravou
00310760
2021053463
0657507009
5600 (Prima banka)
SK60 5600 0000 0006 5750 7009
Juraj Trgyňa
starosta obce

Účastník
meno:
adresa:

Jozef Neradný
Miezgovce 74, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Poskytovateľ a Účastník uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 43 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len
„Zákon“) túto zmluvu o pripojení (ďalej len „Zmluva“).
2
Predmet Zmluvy
2.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Účastníkovi pripojenie do počítačovej siete Internet počas trvania Zmluvy za nasledovných podmienok:
Spôsob pripojenia:
Kapacita pripojenia:
Charakter pripojenia:
Miesto pripojenia:
Účastnícke rozhranie:

2.2

WiFi
320 kB/s download, 80 kB/s upload, agregácia 1:8
Bez dátového a časového obmedzenia
Miezgovce, číslo domu 74
Ethernet, WiFi (bežná alebo WiFi sieťová karta počítača)

Účastník sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi odplatu za poskytovanie dohodnutej služby, vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených touto
Zmluvou.
3
Doba trvania a výpoveď Zmluvy

3.1
3.2

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú začínajúc dňom podpisu Zmluvy zo strany Poskytovateľa a Účastníka.
Zmluva zaniká písomnou výpoveďou zo strany Účastníka z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení výpovede. Zmluva o pripojení môže zaniknúť aj
písomnou dohodou zmluvných strán. V ďalšom Zmluva zaniká v zmysle Zákona.
4
Cena odplaty predmetu Zmluvy

4.1
4.2
4.3

Cena za zriadenie pripojenia je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán jednorazovým poplatkom 0,00 €.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy vo výške 8,00 € mesačne a za podmienok stanovených vo Všeobecných podmienkach v článku 3.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy do 21. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poskytovanie služby uskutočňuje, vkladom,
trvalým príkazom alebo prevodom na účet Poskytovateľa uvedenom v článku 1 tejto Zmluvy.
5
Záverečné ustanovenia

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Účastník bol poučený o technológii, ktorou mu je služba poskytovaná a je si vedomý súvislosti kvality služby s použitou technológiou.
Účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov – meno, priezvisko a bydlisko.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami v zmysle Zákona.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis Zmluvy obdrží Účastník a jeden rovnopis Zmluvy obdrží Poskytovateľ.
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.

V Miezgovciach, dňa 1.1.2018

_____________________________
Poskytovateľ

________________________
Účastník

Zmluva o pripojení
uzavretá v zmysle § 43 zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
1
Zmluvné strany
Poskytovateľ
názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
zastúpený:

Obec Miezgovce
Miezgovce 64, 957 01 Bánovce nad Bebravou
00310760
2021053463
0657507009
5600 (Prima banka)
SK60 5600 0000 0006 5750 7009
Juraj Trgyňa
starosta obce

Účastník
meno:
adresa:

Mgr. Matúš Polčin
Miezgovce 89, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Poskytovateľ a Účastník uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 43 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len
„Zákon“) túto zmluvu o pripojení (ďalej len „Zmluva“).
2
Predmet Zmluvy
2.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Účastníkovi pripojenie do počítačovej siete Internet počas trvania Zmluvy za nasledovných podmienok:
Spôsob pripojenia:
Kapacita pripojenia:
Charakter pripojenia:
Miesto pripojenia:
Účastnícke rozhranie:

2.2

WiFi
320 kB/s download, 80 kB/s upload, agregácia 1:8
Bez dátového a časového obmedzenia
Miezgovce, číslo domu 89
Ethernet, WiFi (bežná alebo WiFi sieťová karta počítača)

Účastník sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi odplatu za poskytovanie dohodnutej služby, vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených touto
Zmluvou.
3
Doba trvania a výpoveď Zmluvy

3.1
3.2

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú začínajúc dňom podpisu Zmluvy zo strany Poskytovateľa a Účastníka.
Zmluva zaniká písomnou výpoveďou zo strany Účastníka z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení výpovede. Zmluva o pripojení môže zaniknúť aj
písomnou dohodou zmluvných strán. V ďalšom Zmluva zaniká v zmysle Zákona.
4
Cena odplaty predmetu Zmluvy

4.1
4.2
4.3

Cena za zriadenie pripojenia je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán jednorazovým poplatkom 0,00 €.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy vo výške 8,00 € mesačne a za podmienok stanovených vo Všeobecných podmienkach v článku 3.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy do 21. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poskytovanie služby uskutočňuje, vkladom,
trvalým príkazom alebo prevodom na účet Poskytovateľa uvedenom v článku 1 tejto Zmluvy.
5
Záverečné ustanovenia

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Účastník bol poučený o technológii, ktorou mu je služba poskytovaná a je si vedomý súvislosti kvality služby s použitou technológiou.
Účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov – meno, priezvisko a bydlisko.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami v zmysle Zákona.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis Zmluvy obdrží Účastník a jeden rovnopis Zmluvy obdrží Poskytovateľ.
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.

V Miezgovciach, dňa 1.1.2018

_____________________________
Poskytovateľ

________________________
Účastník

Zmluva o pripojení
uzavretá v zmysle § 43 zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
1
Zmluvné strany
Poskytovateľ
názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
zastúpený:

Obec Miezgovce
Miezgovce 64, 957 01 Bánovce nad Bebravou
00310760
2021053463
0657507009
5600 (Prima banka)
SK60 5600 0000 0006 5750 7009
Juraj Trgyňa
starosta obce

Účastník
meno:
adresa:

Mgr. Božena Bobušová
Miezgovce 116, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Poskytovateľ a Účastník uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 43 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len
„Zákon“) túto zmluvu o pripojení (ďalej len „Zmluva“).
2
Predmet Zmluvy
2.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Účastníkovi pripojenie do počítačovej siete Internet počas trvania Zmluvy za nasledovných podmienok:
Spôsob pripojenia:
Kapacita pripojenia:
Charakter pripojenia:
Miesto pripojenia:
Účastnícke rozhranie:

2.2

WiFi
320 kB/s download, 80 kB/s upload, agregácia 1:8
Bez dátového a časového obmedzenia
Miezgovce, číslo domu 116
Ethernet, WiFi (bežná alebo WiFi sieťová karta počítača)

Účastník sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi odplatu za poskytovanie dohodnutej služby, vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených touto
Zmluvou.
3
Doba trvania a výpoveď Zmluvy

3.1
3.2

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú začínajúc dňom podpisu Zmluvy zo strany Poskytovateľa a Účastníka.
Zmluva zaniká písomnou výpoveďou zo strany Účastníka z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení výpovede. Zmluva o pripojení môže zaniknúť aj
písomnou dohodou zmluvných strán. V ďalšom Zmluva zaniká v zmysle Zákona.
4
Cena odplaty predmetu Zmluvy

4.1
4.2
4.3

Cena za zriadenie pripojenia je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán jednorazovým poplatkom 0,00 €.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy vo výške 8,00 € mesačne a za podmienok stanovených vo Všeobecných podmienkach v článku 3.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy do 21. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poskytovanie služby uskutočňuje, vkladom,
trvalým príkazom alebo prevodom na účet Poskytovateľa uvedenom v článku 1 tejto Zmluvy.
5
Záverečné ustanovenia

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Účastník bol poučený o technológii, ktorou mu je služba poskytovaná a je si vedomý súvislosti kvality služby s použitou technológiou.
Účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov – meno, priezvisko a bydlisko.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami v zmysle Zákona.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis Zmluvy obdrží Účastník a jeden rovnopis Zmluvy obdrží Poskytovateľ.
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.

V Miezgovciach, dňa 1.1.2018

_____________________________
Poskytovateľ

________________________
Účastník

Zmluva o pripojení
uzavretá v zmysle § 43 zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
1
Zmluvné strany
Poskytovateľ
názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
zastúpený:

Obec Miezgovce
Miezgovce 64, 957 01 Bánovce nad Bebravou
00310760
2021053463
0657507009
5600 (Prima banka)
SK60 5600 0000 0006 5750 7009
Juraj Trgyňa
starosta obce

Účastník
meno:
adresa:

Ing. Michal Kušnier
Miezgovce 91, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Poskytovateľ a Účastník uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 43 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len
„Zákon“) túto zmluvu o pripojení (ďalej len „Zmluva“).
2
Predmet Zmluvy
2.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Účastníkovi pripojenie do počítačovej siete Internet počas trvania Zmluvy za nasledovných podmienok:
Spôsob pripojenia:
Kapacita pripojenia:
Charakter pripojenia:
Miesto pripojenia:
Účastnícke rozhranie:

2.2

WiFi
320 kB/s download, 80 kB/s upload, agregácia 1:8
Bez dátového a časového obmedzenia
Miezgovce, číslo domu 91
Ethernet, WiFi (bežná alebo WiFi sieťová karta počítača)

Účastník sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi odplatu za poskytovanie dohodnutej služby, vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených touto
Zmluvou.
3
Doba trvania a výpoveď Zmluvy

3.1
3.2

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú začínajúc dňom podpisu Zmluvy zo strany Poskytovateľa a Účastníka.
Zmluva zaniká písomnou výpoveďou zo strany Účastníka z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení výpovede. Zmluva o pripojení môže zaniknúť aj
písomnou dohodou zmluvných strán. V ďalšom Zmluva zaniká v zmysle Zákona.
4
Cena odplaty predmetu Zmluvy

4.1
4.2
4.3

Cena za zriadenie pripojenia je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán jednorazovým poplatkom 0,00 €.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy vo výške 8,00 € mesačne a za podmienok stanovených vo Všeobecných podmienkach v článku 3.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy do 21. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poskytovanie služby uskutočňuje, vkladom,
trvalým príkazom alebo prevodom na účet Poskytovateľa uvedenom v článku 1 tejto Zmluvy.
5
Záverečné ustanovenia

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Účastník bol poučený o technológii, ktorou mu je služba poskytovaná a je si vedomý súvislosti kvality služby s použitou technológiou.
Účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov – meno, priezvisko a bydlisko.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami v zmysle Zákona.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis Zmluvy obdrží Účastník a jeden rovnopis Zmluvy obdrží Poskytovateľ.
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.

V Miezgovciach, dňa 1.1.2018

_____________________________
Poskytovateľ

________________________
Účastník

Zmluva o pripojení
uzavretá v zmysle § 43 zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
1
Zmluvné strany
Poskytovateľ
názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
zastúpený:

Obec Miezgovce
Miezgovce 64, 957 01 Bánovce nad Bebravou
00310760
2021053463
0657507009
5600 (Prima banka)
SK60 5600 0000 0006 5750 7009
Juraj Trgyňa
starosta obce

Účastník
meno:
adresa:

Viliam Strieženec
Rastislavova 1300/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Poskytovateľ a Účastník uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 43 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len
„Zákon“) túto zmluvu o pripojení (ďalej len „Zmluva“).
2
Predmet Zmluvy
2.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Účastníkovi pripojenie do počítačovej siete Internet počas trvania Zmluvy za nasledovných podmienok:
Spôsob pripojenia:
Kapacita pripojenia:
Charakter pripojenia:
Miesto pripojenia:
Účastnícke rozhranie:

2.2

WiFi
320 kB/s download, 80 kB/s upload, agregácia 1:8
Bez dátového a časového obmedzenia
Miezgovce, číslo domu 95
Ethernet, WiFi (bežná alebo WiFi sieťová karta počítača)

Účastník sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi odplatu za poskytovanie dohodnutej služby, vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených touto
Zmluvou.
3
Doba trvania a výpoveď Zmluvy

3.1
3.2

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú začínajúc dňom podpisu Zmluvy zo strany Poskytovateľa a Účastníka.
Zmluva zaniká písomnou výpoveďou zo strany Účastníka z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení výpovede. Zmluva o pripojení môže zaniknúť aj
písomnou dohodou zmluvných strán. V ďalšom Zmluva zaniká v zmysle Zákona.
4
Cena odplaty predmetu Zmluvy

4.1
4.2
4.3

Cena za zriadenie pripojenia je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán jednorazovým poplatkom 0,00 €.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy vo výške 8,00 € mesačne a za podmienok stanovených vo Všeobecných podmienkach v článku 3.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy do 21. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poskytovanie služby uskutočňuje, vkladom,
trvalým príkazom alebo prevodom na účet Poskytovateľa uvedenom v článku 1 tejto Zmluvy.
5
Záverečné ustanovenia

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Účastník bol poučený o technológii, ktorou mu je služba poskytovaná a je si vedomý súvislosti kvality služby s použitou technológiou.
Účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov – meno, priezvisko a bydlisko.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami v zmysle Zákona.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis Zmluvy obdrží Účastník a jeden rovnopis Zmluvy obdrží Poskytovateľ.
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.

V Miezgovciach, dňa 1.1.2018

_____________________________
Poskytovateľ

________________________
Účastník

Zmluva o pripojení
uzavretá v zmysle § 43 zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
1
Zmluvné strany
Poskytovateľ
názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
zastúpený:

Obec Miezgovce
Miezgovce 64, 957 01 Bánovce nad Bebravou
00310760
2021053463
0657507009
5600 (Prima banka)
SK60 5600 0000 0006 5750 7009
Juraj Trgyňa
starosta obce

Účastník
meno:
adresa:

Ing. Ivan Drgoň
Soblahovská 11/4A, 911 01 Trenčín

Poskytovateľ a Účastník uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 43 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len
„Zákon“) túto zmluvu o pripojení (ďalej len „Zmluva“).
2
Predmet Zmluvy
2.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Účastníkovi pripojenie do počítačovej siete Internet počas trvania Zmluvy za nasledovných podmienok:
Spôsob pripojenia:
Kapacita pripojenia:
Charakter pripojenia:
Miesto pripojenia:
Účastnícke rozhranie:

2.2

WiFi
320 kB/s download, 80 kB/s upload, agregácia 1:8
Bez dátového a časového obmedzenia
Miezgovce, číslo domu 97
Ethernet, WiFi (bežná alebo WiFi sieťová karta počítača)

Účastník sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi odplatu za poskytovanie dohodnutej služby, vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených touto
Zmluvou.
3
Doba trvania a výpoveď Zmluvy

3.1
3.2

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú začínajúc dňom podpisu Zmluvy zo strany Poskytovateľa a Účastníka.
Zmluva zaniká písomnou výpoveďou zo strany Účastníka z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení výpovede. Zmluva o pripojení môže zaniknúť aj
písomnou dohodou zmluvných strán. V ďalšom Zmluva zaniká v zmysle Zákona.
4
Cena odplaty predmetu Zmluvy

4.1
4.2
4.3

Cena za zriadenie pripojenia je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán jednorazovým poplatkom 0,00 €.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy vo výške 8,00 € mesačne a za podmienok stanovených vo Všeobecných podmienkach v článku 3.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy do 21. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poskytovanie služby uskutočňuje, vkladom,
trvalým príkazom alebo prevodom na účet Poskytovateľa uvedenom v článku 1 tejto Zmluvy.
5
Záverečné ustanovenia

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Účastník bol poučený o technológii, ktorou mu je služba poskytovaná a je si vedomý súvislosti kvality služby s použitou technológiou.
Účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov – meno, priezvisko a bydlisko.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami v zmysle Zákona.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis Zmluvy obdrží Účastník a jeden rovnopis Zmluvy obdrží Poskytovateľ.
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.

V Miezgovciach, dňa 1.1.2018

_____________________________
Poskytovateľ

________________________
Účastník

Zmluva o pripojení
uzavretá v zmysle § 43 zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
1
Zmluvné strany
Poskytovateľ
názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
zastúpený:

Obec Miezgovce
Miezgovce 64, 957 01 Bánovce nad Bebravou
00310760
2021053463
0657507009
5600 (Prima banka)
SK60 5600 0000 0006 5750 7009
Juraj Trgyňa
starosta obce

Účastník
meno:
adresa:

Slavomír Lech
Miezgovce 96, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Poskytovateľ a Účastník uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 43 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len
„Zákon“) túto zmluvu o pripojení (ďalej len „Zmluva“).
2
Predmet Zmluvy
2.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Účastníkovi pripojenie do počítačovej siete Internet počas trvania Zmluvy za nasledovných podmienok:
Spôsob pripojenia:
Kapacita pripojenia:
Charakter pripojenia:
Miesto pripojenia:
Účastnícke rozhranie:

2.2

WiFi
320 kB/s download, 80 kB/s upload, agregácia 1:8
Bez dátového a časového obmedzenia
Miezgovce, číslo domu 96
Ethernet, WiFi (bežná alebo WiFi sieťová karta počítača)

Účastník sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi odplatu za poskytovanie dohodnutej služby, vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených touto
Zmluvou.
3
Doba trvania a výpoveď Zmluvy

3.1
3.2

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú začínajúc dňom podpisu Zmluvy zo strany Poskytovateľa a Účastníka.
Zmluva zaniká písomnou výpoveďou zo strany Účastníka z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení výpovede. Zmluva o pripojení môže zaniknúť aj
písomnou dohodou zmluvných strán. V ďalšom Zmluva zaniká v zmysle Zákona.
4
Cena odplaty predmetu Zmluvy

4.1
4.2
4.3

Cena za zriadenie pripojenia je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán jednorazovým poplatkom 0,00 €.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy vo výške 8,00 € mesačne a za podmienok stanovených vo Všeobecných podmienkach v článku 3.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy do 21. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poskytovanie služby uskutočňuje, vkladom,
trvalým príkazom alebo prevodom na účet Poskytovateľa uvedenom v článku 1 tejto Zmluvy.
5
Záverečné ustanovenia

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Účastník bol poučený o technológii, ktorou mu je služba poskytovaná a je si vedomý súvislosti kvality služby s použitou technológiou.
Účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov – meno, priezvisko a bydlisko.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami v zmysle Zákona.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis Zmluvy obdrží Účastník a jeden rovnopis Zmluvy obdrží Poskytovateľ.
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.

V Miezgovciach, dňa 1.1.2018

_____________________________
Poskytovateľ

________________________
Účastník

Zmluva o pripojení
uzavretá v zmysle § 43 zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
1
Zmluvné strany
Poskytovateľ
názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
zastúpený:

Obec Miezgovce
Miezgovce 64, 957 01 Bánovce nad Bebravou
00310760
2021053463
0657507009
5600 (Prima banka)
SK60 5600 0000 0006 5750 7009
Juraj Trgyňa
starosta obce

Účastník
meno:
adresa:

Branislav Poštrk
Miezgovce 100, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Poskytovateľ a Účastník uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 43 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len
„Zákon“) túto zmluvu o pripojení (ďalej len „Zmluva“).
2
Predmet Zmluvy
2.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Účastníkovi pripojenie do počítačovej siete Internet počas trvania Zmluvy za nasledovných podmienok:
Spôsob pripojenia:
Kapacita pripojenia:
Charakter pripojenia:
Miesto pripojenia:
Účastnícke rozhranie:

2.2

WiFi
320 kB/s download, 80 kB/s upload, agregácia 1:8
Bez dátového a časového obmedzenia
Miezgovce, číslo domu 100
Ethernet, WiFi (bežná alebo WiFi sieťová karta počítača)

Účastník sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi odplatu za poskytovanie dohodnutej služby, vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených touto
Zmluvou.
3
Doba trvania a výpoveď Zmluvy

3.1
3.2

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú začínajúc dňom podpisu Zmluvy zo strany Poskytovateľa a Účastníka.
Zmluva zaniká písomnou výpoveďou zo strany Účastníka z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení výpovede. Zmluva o pripojení môže zaniknúť aj
písomnou dohodou zmluvných strán. V ďalšom Zmluva zaniká v zmysle Zákona.
4
Cena odplaty predmetu Zmluvy

4.1
4.2
4.3

Cena za zriadenie pripojenia je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán jednorazovým poplatkom 0,00 €.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy vo výške 8,00 € mesačne a za podmienok stanovených vo Všeobecných podmienkach v článku 3.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy do 21. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poskytovanie služby uskutočňuje, vkladom,
trvalým príkazom alebo prevodom na účet Poskytovateľa uvedenom v článku 1 tejto Zmluvy.
5
Záverečné ustanovenia

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Účastník bol poučený o technológii, ktorou mu je služba poskytovaná a je si vedomý súvislosti kvality služby s použitou technológiou.
Účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov – meno, priezvisko a bydlisko.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami v zmysle Zákona.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis Zmluvy obdrží Účastník a jeden rovnopis Zmluvy obdrží Poskytovateľ.
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.

V Miezgovciach, dňa 1.1.2018

_____________________________
Poskytovateľ

________________________
Účastník

Zmluva o pripojení
uzavretá v zmysle § 43 zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
1
Zmluvné strany
Poskytovateľ
názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
zastúpený:

Obec Miezgovce
Miezgovce 64, 957 01 Bánovce nad Bebravou
00310760
2021053463
0657507009
5600 (Prima banka)
SK60 5600 0000 0006 5750 7009
Juraj Trgyňa
starosta obce

Účastník
meno:
adresa:

Viera Vaňová
Miezgovce 104, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Poskytovateľ a Účastník uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 43 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len
„Zákon“) túto zmluvu o pripojení (ďalej len „Zmluva“).
2
Predmet Zmluvy
2.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Účastníkovi pripojenie do počítačovej siete Internet počas trvania Zmluvy za nasledovných podmienok:
Spôsob pripojenia:
Kapacita pripojenia:
Charakter pripojenia:
Miesto pripojenia:
Účastnícke rozhranie:

2.2

WiFi
320 kB/s download, 80 kB/s upload, agregácia 1:8
Bez dátového a časového obmedzenia
Miezgovce, číslo domu 104
Ethernet, WiFi (bežná alebo WiFi sieťová karta počítača)

Účastník sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi odplatu za poskytovanie dohodnutej služby, vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených touto
Zmluvou.
3
Doba trvania a výpoveď Zmluvy

3.1
3.2

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú začínajúc dňom podpisu Zmluvy zo strany Poskytovateľa a Účastníka.
Zmluva zaniká písomnou výpoveďou zo strany Účastníka z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení výpovede. Zmluva o pripojení môže zaniknúť aj
písomnou dohodou zmluvných strán. V ďalšom Zmluva zaniká v zmysle Zákona.
4
Cena odplaty predmetu Zmluvy

4.1
4.2
4.3

Cena za zriadenie pripojenia je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán jednorazovým poplatkom 0,00 €.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy vo výške 8,00 € mesačne a za podmienok stanovených vo Všeobecných podmienkach v článku 3.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy do 21. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poskytovanie služby uskutočňuje, vkladom,
trvalým príkazom alebo prevodom na účet Poskytovateľa uvedenom v článku 1 tejto Zmluvy.
5
Záverečné ustanovenia

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Účastník bol poučený o technológii, ktorou mu je služba poskytovaná a je si vedomý súvislosti kvality služby s použitou technológiou.
Účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov – meno, priezvisko a bydlisko.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami v zmysle Zákona.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis Zmluvy obdrží Účastník a jeden rovnopis Zmluvy obdrží Poskytovateľ.
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.

V Miezgovciach, dňa 1.1.2018

_____________________________
Poskytovateľ

________________________
Účastník

Zmluva o pripojení
uzavretá v zmysle § 43 zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
1
Zmluvné strany
Poskytovateľ
názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
zastúpený:

Obec Miezgovce
Miezgovce 64, 957 01 Bánovce nad Bebravou
00310760
2021053463
0657507009
5600 (Prima banka)
SK60 5600 0000 0006 5750 7009
Juraj Trgyňa
starosta obce

Účastník
meno:
adresa:

Mgr. Miloš Šagát
Miezgovce 119, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Poskytovateľ a Účastník uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 43 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len
„Zákon“) túto zmluvu o pripojení (ďalej len „Zmluva“).
2
Predmet Zmluvy
2.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Účastníkovi pripojenie do počítačovej siete Internet počas trvania Zmluvy za nasledovných podmienok:
Spôsob pripojenia:
Kapacita pripojenia:
Charakter pripojenia:
Miesto pripojenia:
Účastnícke rozhranie:

2.2

WiFi
320 kB/s download, 80 kB/s upload, agregácia 1:8
Bez dátového a časového obmedzenia
Miezgovce, číslo domu 119
Ethernet, WiFi (bežná alebo WiFi sieťová karta počítača)

Účastník sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi odplatu za poskytovanie dohodnutej služby, vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených touto
Zmluvou.
3
Doba trvania a výpoveď Zmluvy

3.1
3.2

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú začínajúc dňom podpisu Zmluvy zo strany Poskytovateľa a Účastníka.
Zmluva zaniká písomnou výpoveďou zo strany Účastníka z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení výpovede. Zmluva o pripojení môže zaniknúť aj
písomnou dohodou zmluvných strán. V ďalšom Zmluva zaniká v zmysle Zákona.
4
Cena odplaty predmetu Zmluvy

4.1
4.2
4.3

Cena za zriadenie pripojenia je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán jednorazovým poplatkom 0,00 €.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy vo výške 8,00 € mesačne a za podmienok stanovených vo Všeobecných podmienkach v článku 3.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy do 21. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poskytovanie služby uskutočňuje, vkladom,
trvalým príkazom alebo prevodom na účet Poskytovateľa uvedenom v článku 1 tejto Zmluvy.
5
Záverečné ustanovenia

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Účastník bol poučený o technológii, ktorou mu je služba poskytovaná a je si vedomý súvislosti kvality služby s použitou technológiou.
Účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov – meno, priezvisko a bydlisko.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami v zmysle Zákona.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis Zmluvy obdrží Účastník a jeden rovnopis Zmluvy obdrží Poskytovateľ.
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.

V Miezgovciach, dňa 1.1.2018

_____________________________
Poskytovateľ

________________________
Účastník

Zmluva o pripojení
uzavretá v zmysle § 43 zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
1
Zmluvné strany
Poskytovateľ
názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
zastúpený:

Obec Miezgovce
Miezgovce 64, 957 01 Bánovce nad Bebravou
00310760
2021053463
0657507009
5600 (Prima banka)
SK60 5600 0000 0006 5750 7009
Juraj Trgyňa
starosta obce

Účastník
meno:
adresa:

Igor Ondruška
Miezgovce 106, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Poskytovateľ a Účastník uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 43 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len
„Zákon“) túto zmluvu o pripojení (ďalej len „Zmluva“).
2
Predmet Zmluvy
2.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Účastníkovi pripojenie do počítačovej siete Internet počas trvania Zmluvy za nasledovných podmienok:
Spôsob pripojenia:
Kapacita pripojenia:
Charakter pripojenia:
Miesto pripojenia:
Účastnícke rozhranie:

2.2

WiFi
320 kB/s download, 80 kB/s upload, agregácia 1:8
Bez dátového a časového obmedzenia
Miezgovce, číslo domu 106
Ethernet, WiFi (bežná alebo WiFi sieťová karta počítača)

Účastník sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi odplatu za poskytovanie dohodnutej služby, vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených touto
Zmluvou.
3
Doba trvania a výpoveď Zmluvy

3.1
3.2

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú začínajúc dňom podpisu Zmluvy zo strany Poskytovateľa a Účastníka.
Zmluva zaniká písomnou výpoveďou zo strany Účastníka z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení výpovede. Zmluva o pripojení môže zaniknúť aj
písomnou dohodou zmluvných strán. V ďalšom Zmluva zaniká v zmysle Zákona.
4
Cena odplaty predmetu Zmluvy

4.1
4.2
4.3

Cena za zriadenie pripojenia je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán jednorazovým poplatkom 0,00 €.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy vo výške 8,00 € mesačne a za podmienok stanovených vo Všeobecných podmienkach v článku 3.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy do 21. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poskytovanie služby uskutočňuje, vkladom,
trvalým príkazom alebo prevodom na účet Poskytovateľa uvedenom v článku 1 tejto Zmluvy.
5
Záverečné ustanovenia

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Účastník bol poučený o technológii, ktorou mu je služba poskytovaná a je si vedomý súvislosti kvality služby s použitou technológiou.
Účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov – meno, priezvisko a bydlisko.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami v zmysle Zákona.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis Zmluvy obdrží Účastník a jeden rovnopis Zmluvy obdrží Poskytovateľ.
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.

V Miezgovciach, dňa 1.1.2018

_____________________________
Poskytovateľ

________________________
Účastník

Zmluva o pripojení
uzavretá v zmysle § 43 zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
1
Zmluvné strany
Poskytovateľ
názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
zastúpený:

Obec Miezgovce
Miezgovce 64, 957 01 Bánovce nad Bebravou
00310760
2021053463
0657507009
5600 (Prima banka)
SK60 5600 0000 0006 5750 7009
Juraj Trgyňa
starosta obce

Účastník
meno:
adresa:

Daniel Gustafik
Romanova 1, 851 02 Bratislava

Poskytovateľ a Účastník uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 43 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len
„Zákon“) túto zmluvu o pripojení (ďalej len „Zmluva“).
2
Predmet Zmluvy
2.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Účastníkovi pripojenie do počítačovej siete Internet počas trvania Zmluvy za nasledovných podmienok:
Spôsob pripojenia:
Kapacita pripojenia:
Charakter pripojenia:
Miesto pripojenia:
Účastnícke rozhranie:

2.2

WiFi
320 kB/s download, 80 kB/s upload, agregácia 1:8
Bez dátového a časového obmedzenia
Miezgovce, číslo domu 108
Ethernet, WiFi (bežná alebo WiFi sieťová karta počítača)

Účastník sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi odplatu za poskytovanie dohodnutej služby, vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených touto
Zmluvou.
3
Doba trvania a výpoveď Zmluvy

3.1
3.2

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú začínajúc dňom podpisu Zmluvy zo strany Poskytovateľa a Účastníka.
Zmluva zaniká písomnou výpoveďou zo strany Účastníka z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení výpovede. Zmluva o pripojení môže zaniknúť aj
písomnou dohodou zmluvných strán. V ďalšom Zmluva zaniká v zmysle Zákona.
4
Cena odplaty predmetu Zmluvy

4.1
4.2
4.3

Cena za zriadenie pripojenia je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán jednorazovým poplatkom 0,00 €.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy vo výške 8,00 € mesačne a za podmienok stanovených vo Všeobecných podmienkach v článku 3.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy do 21. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poskytovanie služby uskutočňuje, vkladom,
trvalým príkazom alebo prevodom na účet Poskytovateľa uvedenom v článku 1 tejto Zmluvy.
5
Záverečné ustanovenia

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Účastník bol poučený o technológii, ktorou mu je služba poskytovaná a je si vedomý súvislosti kvality služby s použitou technológiou.
Účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov – meno, priezvisko a bydlisko.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami v zmysle Zákona.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis Zmluvy obdrží Účastník a jeden rovnopis Zmluvy obdrží Poskytovateľ.
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.

V Miezgovciach, dňa 1.1.2018

_____________________________
Poskytovateľ

________________________
Účastník

Zmluva o pripojení
uzavretá v zmysle § 43 zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
1
Zmluvné strany
Poskytovateľ
názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
zastúpený:

Obec Miezgovce
Miezgovce 64, 957 01 Bánovce nad Bebravou
00310760
2021053463
0657507009
5600 (Prima banka)
SK60 5600 0000 0006 5750 7009
Juraj Trgyňa
starosta obce

Účastník
meno:
adresa:

Zuzana Valachová
Miezgovce 118, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Poskytovateľ a Účastník uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 43 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len
„Zákon“) túto zmluvu o pripojení (ďalej len „Zmluva“).
2
Predmet Zmluvy
2.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Účastníkovi pripojenie do počítačovej siete Internet počas trvania Zmluvy za nasledovných podmienok:
Spôsob pripojenia:
Kapacita pripojenia:
Charakter pripojenia:
Miesto pripojenia:
Účastnícke rozhranie:

2.2

WiFi
320 kB/s download, 80 kB/s upload, agregácia 1:8
Bez dátového a časového obmedzenia
Miezgovce, číslo domu 118
Ethernet, WiFi (bežná alebo WiFi sieťová karta počítača)

Účastník sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi odplatu za poskytovanie dohodnutej služby, vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených touto
Zmluvou.
3
Doba trvania a výpoveď Zmluvy

3.1
3.2

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú začínajúc dňom podpisu Zmluvy zo strany Poskytovateľa a Účastníka.
Zmluva zaniká písomnou výpoveďou zo strany Účastníka z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení výpovede. Zmluva o pripojení môže zaniknúť aj
písomnou dohodou zmluvných strán. V ďalšom Zmluva zaniká v zmysle Zákona.
4
Cena odplaty predmetu Zmluvy

4.1
4.2
4.3

Cena za zriadenie pripojenia je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán jednorazovým poplatkom 0,00 €.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy vo výške 8,00 € mesačne a za podmienok stanovených vo Všeobecných podmienkach v článku 3.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy do 21. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poskytovanie služby uskutočňuje, vkladom,
trvalým príkazom alebo prevodom na účet Poskytovateľa uvedenom v článku 1 tejto Zmluvy.
5
Záverečné ustanovenia

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Účastník bol poučený o technológii, ktorou mu je služba poskytovaná a je si vedomý súvislosti kvality služby s použitou technológiou.
Účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov – meno, priezvisko a bydlisko.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami v zmysle Zákona.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis Zmluvy obdrží Účastník a jeden rovnopis Zmluvy obdrží Poskytovateľ.
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.

V Miezgovciach, dňa 1.1.2018

_____________________________
Poskytovateľ

________________________
Účastník

Zmluva o pripojení
uzavretá v zmysle § 43 zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
1
Zmluvné strany
Poskytovateľ
názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
zastúpený:

Obec Miezgovce
Miezgovce 64, 957 01 Bánovce nad Bebravou
00310760
2021053463
0657507009
5600 (Prima banka)
SK60 5600 0000 0006 5750 7009
Juraj Trgyňa
starosta obce

Účastník
meno:
adresa:

Ing. Marek Žatko
Miezgovce 111, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Poskytovateľ a Účastník uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 43 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len
„Zákon“) túto zmluvu o pripojení (ďalej len „Zmluva“).
2
Predmet Zmluvy
2.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Účastníkovi pripojenie do počítačovej siete Internet počas trvania Zmluvy za nasledovných podmienok:
Spôsob pripojenia:
Kapacita pripojenia:
Charakter pripojenia:
Miesto pripojenia:
Účastnícke rozhranie:

2.2

WiFi
320 kB/s download, 80 kB/s upload, agregácia 1:8
Bez dátového a časového obmedzenia
Miezgovce, číslo domu 111
Ethernet, WiFi (bežná alebo WiFi sieťová karta počítača)

Účastník sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi odplatu za poskytovanie dohodnutej služby, vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených touto
Zmluvou.
3
Doba trvania a výpoveď Zmluvy

3.1
3.2

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú začínajúc dňom podpisu Zmluvy zo strany Poskytovateľa a Účastníka.
Zmluva zaniká písomnou výpoveďou zo strany Účastníka z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení výpovede. Zmluva o pripojení môže zaniknúť aj
písomnou dohodou zmluvných strán. V ďalšom Zmluva zaniká v zmysle Zákona.
4
Cena odplaty predmetu Zmluvy

4.1
4.2
4.3

Cena za zriadenie pripojenia je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán jednorazovým poplatkom 0,00 €.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy vo výške 8,00 € mesačne a za podmienok stanovených vo Všeobecných podmienkach v článku 3.
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za predment Zmluvy do 21. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poskytovanie služby uskutočňuje, vkladom,
trvalým príkazom alebo prevodom na účet Poskytovateľa uvedenom v článku 1 tejto Zmluvy.
5
Záverečné ustanovenia

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Účastník bol poučený o technológii, ktorou mu je služba poskytovaná a je si vedomý súvislosti kvality služby s použitou technológiou.
Účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov – meno, priezvisko a bydlisko.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami v zmysle Zákona.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis Zmluvy obdrží Účastník a jeden rovnopis Zmluvy obdrží Poskytovateľ.
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.

V Miezgovciach, dňa 1.1.2018

_____________________________
Poskytovateľ

________________________
Účastník

