
Rudolf Podkrivacký - RUP
Iliašovská 33
053 11 Smižany

Všeobecné podmienky poskytovania verejných telekomunikačných služieb v sieti
SKFREE.RUP

ZMLUVAČ. 103

o pripojení na zariadenie a prevádzkovanie internetu a ethernetových rozvodov.

l. Zmluvné strany

Zriaďovateľ - prevádzkovateľ

Rudolf Podkrivacký - RUP
Iliašovská 33

,3 11 Smižany

bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., Spišská Nová Ves
číslo účtu: 2629381209/1100
IČO: 35321938
DIČ: 8011179341/732

Objednávateľ - účastník

Obec Smižany
štatutárny orgán Ing. Michal Kotrady, starosta obce
Námestie Pajdušáka 50
05311 Smižany

bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. pobočka Spiššská Nová Ves
v Ú. 341263700115600
.co. 00691721
tel.: 053 44 31483

l. Predmet zmluvy

l. Predmetom zmluvy je členstvo v sieti SKFREE.RUP a služby spočívajúce v pripojení dohodnutého počtu počítačov do internetovej
siete.

2. Ďalej sa poskytovateľ zaväzuje, že bude vykonávať počas doby trvania tejto zmluvy bezplatný servis na predmetných počítačoch v
úhrnej dobe 2 hod. mesačne. V prípade presiahnutia tejto doby, bude servis spoplatnený sumou 150,- Sk bez DPH za každú začatú
hodinu.

II. Cena a platobné podmienky

l. Cena za služby pozostáva z mesačného poplatku za pripojenie II počítačov do internetovaj siete.

2. Každý pripojený počítač bude využívať zdieľané pásmo 256 kbit s agregáciou 1:50.

3. Cena pripojenia jedného počítača do internetu v horeuvedenom pásme je 300,- SK bez DPH.

4. Celková cena služby je 11 x 300 = 3 300,- SK bez DPH (3960,- s DPH).



5. Objednávateľ sa zaväzuje platiť prevádzkovateľovi cenu za prevádzkovanie prípojky a poskytovanie služby.

6. Pravidelný mesačný poplatok sa platí najneskôr I deň pred začiatkom nového mesiaca.

7. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry je prevádzkovateľ oprávnený dočasne odpojiť prípojku a pozastaviť poskytovanie služieb.
Po zaplatení mesačného paušálu bude pripojenie bezplatne obnovené. Ak doba dočasného odpojenia presiahne jeden mesiac,
prípoj ka bude deaktivovaná ajej reaktivácia bude spoplatnená sumou 1000,- Sk bez DPH.

III. Zmeny a odstúpenie zmluvy

l. Zmeny zmluvy sa vykonávajú písomnou formou a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.

2. Zmluvu môžu vypovedať obidve zmluvné strany pri dodržaní jednomesačnej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť od prvého dňa
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

3. Obidve zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať zo závažných dôvodov písomne bez dodržania výpovednej lehoty. Závažné dôvody
sú predovšetkým tie, ak jedna zo zmluvných strán poruší povinnosti, ktoré na seba prevzala uzatvorením tejto zmluvy a stav, ktorý je
v rozpore s touto zmluvou neodstráni ani napriek písomnej výzve a 15- dňovej lehote.

4. Dôvodom oprávňujúcim k okamžitému vypovedaniu zmluvy je i to, keď nie je reálne ani právne možné odstrániť porušenie
zmluvných povinností (napr. zásah účastníka do zariadenia v rozpore so zmluvou alebo poškodenie zariadenia účastníkom)

~ Prevádzkovateľ je oprávnený účastníkovi vypnúť prípojku, ak tento:
a) mešká so zaplatením dohodnutej ceny
b) neumožňuje prevádzkovateľovi, resp. osobám ním povereným odstrániť poruchy alebo vykonať údržbu
c) zasahuje do zariadenia alebo také zásahy umožňuje tretím osobám
d) zariadenie používa nesprávne, resp. v rozpore s danými inštrukciami alebo opakovane spôsobuje poruchy.

VI. Reklamácie

l. Vznik akýchkoľvek porúch alebo nedostatočnú kvalitu poskytovanej služby môže užívateľ nahlásiť:
a) počas celého týždňa v čase od 8.00 do 18.00 hod. na tel. Čísle 053/4431348, alebo mailom na informrup.sk
b) poskytovateľ oznámi vopred všetky plánované odstávky siete vopred mailom. V prípade preukázateľného výpadku dlhšieho ako 2

hodiny, sa poskytovateľ zaväzuje po vzájomnej dohode adekvátne upraviť cena za poskytovanú službu.

VII. Zodpovednosť

l. Prevádzkovateľ nezodpovedá účastníkovi alebo tretím osobám za akékoľvek priame, nepriame alebo následné škody a dôsledky
poskytovaných služieb, ktoré vznikli v dôsledku okolností, na vznik ktorých nemá vplyv.

~ Prenos akýchkoľvek materiálov, ktoré ako celok alebo časť môžu vyvolať podnet pre právne stíhanie sa zakazuje.

3. Účastník si je vedomý, že prevádzkovateľ nemôže vykonávať kontrolu obsahu prenášaných informácií. Z tohto dôvodu
prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne, následné alebo náhodné škody, ktoré účastník
spôsobil sebe alebo tretím osobám ním prenášanými údajmi.

4. Účastník bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa nedovolí tretím osobám využívať služby poskytované
prevádzkovateľom.

VIII. Záverečné ustanovenia

l. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán.
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Zriaďovateľ revádzkovateľ


