
 
 

Zmluva o internetovom pripojení 
 
1. Zmluvné strany 
 
a)  Poskytovate ľ internetového pripojenia  
 Názov firmy: World Net s.r.o.  
 sídlo:  Námestie SNP 3, Banská Bystrica 
 zastúpená: Pavel Pastierik– konateľ 
  Marián Čertík – konateľ  
 IČO:  44 519 974  
 DIČ:  2022731755  
 Tel. /fax:  +421902256566, +421907480063 
 e-mail:  worldnet@worldnet.sk 
  č. účtu: 4010083995/7500, ČSOB 
  spoločnosť je zapísaná v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č.  
  15798/S  
 
b)  Predplatite ľ 
 Názov firmy: Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou 

schopnosťou 
 sídlo:  957 01 Brezolupy 30 
 zastúpená: Mgr. Jana Kupková – riaditeľka školy 
 telefón:  038/7627070 fax: 038/7627079  
 IČO:  17050154  
 e-mail:  skola@zsbrezolupy.edu.sk 
 
2. Adresa miesta pripojenia 
 
Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou 
957 01 Brezolupy 30 
Typ pripojenia:  
Mesačný poplatok: 25,00 €, slovom: dvadsaťpäť Eur  
 
3. Zmluvné dojednania 
 
3.1 Spôsob úhrady a fakturácie: mesačne, bankovým prevodom na číslo účtu poskytovateľa 
3.2 Poskytovateľ na základe objednávky predplatiteľa zabezpečí internetové pripojenie 
predplatiteľovi na adrese určenej v odseku 2.  
3.2 Dĺžka trvania zmluvy o pripojení: na dobu neurčitú bez viazanosti  
3.3 Poskytovateľ sa zaväzuje zriadiť predplatiteľovi internetové pripojenie do 30 pracovných 
dní odo dňa nadobudnutia platnosti tejto zmluvy, pokiaľ budú podmienky pripojenia zo strany 
predplatiteľa vhodné na inštaláciu potrebných zariadení.  
3.4 Poskytovateľ si za poskytované služby účtuje poplatky. Podpisom tejto zmluvy obaja 
zmluvní partneri berú na vedomie výšku mesačného poplatku za poskytovanie internetového 
pripojenia uvedenej v bode 2. tejto zmluvy.  
 
4. Platobné podmienky  
 
4.1 Poplatky stanovené touto zmluvou je predplatiteľ povinný uhradiť každý mesiac trvania 
platnosti tejto zmluvy vždy do 20. dňa v mesiaci . 
4.2 Poskytovateľ pošle faktúru vopred, v závislosti od vybraného spôsobu a frekvencie 
úhrady.  
 



 
 
 
4.3 V prípade omeškania úhrady je predplatiteľ povinný, za každý deň omeškania, uhradiť 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej sumy predplatného. Kým je predplatiteľ v 
omeškaní s platbou, poskytovateľ je oprávnený čiastočne, alebo celkom obmedziť svoje 
služby predplatiteľovi, kým ten svoj dlh celkom nevyrovná. V tomto prípade predplatiteľ nemá 
právo na odškodné.  
 
 
5. Práva a povinnosti poskytovate ľa  
 
5.1 Poskytovateľ sa zaväzuje predplatiteľom zvolené služby poskytovať počas celej dĺžky 
trvania tejto zmluvy.  
5.2 Poskytovateľ je povinný nahlásenú poruchu odstrániť v čo najkratšej dobe najneskôr do 
48h, pričom poskytovateľ za prípadné škody spôsobené výpadkom internetového spojenia 
nenesie žiadnu zodpovednosť.  
 
6. Práva a povinnosti predplatite ľa  
 
6.1 Predplatiteľ sa zaväzuje zariadenia nainštalované poskytovateľom bežne používať v 
súlade s ich funkciami, udržiavať ich v poriadku. V prípade poškodenia sa zariadení je 
povinný spolupracovať s poskytovateľom, aby sa vzniknutá závada čím skôr dala odstrániť. 
6.2 Zariadenie na príjem internetu, ktoré poskytol poskytovateľ, ostávajú jeho vlastníctvom a 
predplatiteľ je povinný ho vrátiť poskytovateľovi do 10 dní po skončení platnosti tejto zmluvy, 
okrem ak ho predplatiteľ kúpil a zaplatil.  
 
7. Záverečné ustanovenia  
 
7.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú bez viazanosti. 
7.2 Zmluvu môže ktorákoľvek zo zmluvných strán vypovedať bez udania dôvodu, pričom 
výpovedná doba je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci v ktorom bola doručená výpoveď druhej strane. 
7.3 Zmluvu možno meniť len písomnom dohodou oboch strán. 
7.4 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 
ustanoveniami obchodného zákonníka v platnom znení. 
7.5 Zmluva sa podpisuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno 
vyhotovenie. 
7.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom 01. 07. 2010.  
 
 
V Brezolupoch dňa: 22. 06. 2010 
 
 
 


