
ZMLUVA č. 200537/1431-1 o poskytovaní verejných služieb uzavretá v zmysle § 44 
zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách

Zmluvné strany

Adresa / Sídlo : Obec Podbiel
Podbiel 210, , 02742 Podbiel 
Štatutárny zástupca : Slavomír Korčuška 
IČO: 00314791

ďalej len "Užívateľ"

Adresa / Sídlo : DSI DATA s.r.o.
Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo 
Štatutárny zástupca : Mgr. Dravecký Rastislav, konateľ 
IČO: 36 399 493 
DRČ: SK2020129727
Výpis z obeh. registra: okr. Súd v Žiline, odd. SRO, vl. Č. 12967/L 

ďalej len "Prevádzkovateľ"

čl. 1
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je využívanie služieb Prevádzkovateľa za účelom prístupu do 
internetu, dátovej telefónnej službe VolP, službe retransmisie, káblovej TV a iným 
špecifikovaným službám.

čl. 2
Špecifikácia služby

1. služba prístupu do internetu pre užívateľa a subjekty v zriad’ovateľskej pôsobnosti 
užívateľa bez samostatnej právnej subjektivity:
• Základná škola č. 246, 027 42 Podbiel
• Materská škola č. 247, 027 42 Podbiel
• Obecný úrad Podbiel č. 210, 027 42 Podbiel

2. služba telefónie v pevnom umiestnení s pridelením geografického čísla pre užívateľa
a subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti užívateľa bez samostatnej právnej subjektivity: 

Základná škola 
Materská škola 
Obecný úrad

3. služba prevádzky E-LAN siete pre pripojenie prvkov kamerového systému k centrálnemu 
uzlu v objekte Obecného úradu

Obecný úrad

4. služba prevádzky hot-spot vysielača:
• vestibul obecného úradu

5. služby uvedené v bodoch 1, 3, 4 sú prevádzkované bezodplatne, bez pravidelného 
mesačného paušálneho poplatku. Služba 2 je prevádzkovaná pri volaniach mimo sieť 
prevádzkovateľa podľa štandardnej tarify zverejnenej podľa všeobecných podmienok.



ČI. 3
Platnosť zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2. Tento zmluvný vzťah môže byť skončený : 
a) dohodou zmluvných strán,
c) odstúpením od zmluvy z dôvodov porušenia podmienok dohodnutých v tejto zmluve

3. V prípade nepredpokladaných zmien v priebehu trvania tohto zmluvného vzťahu sa strany 
dohodli, že ďalšie postupy si upravia osobitnou zmluvou alebo dodatkom k tejto zmluve.

4. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch výtlačkoch, z ktorých po dva výtlačky obdrží každá 
zo zmluvných strán.

ČI. 4 
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať zverejnené "Všeobecné podmienky spoločnosti 
DSI DATA s.r.o." (ďalej len "Všeobecné podmienky"), služby prístupu do internetu, resp. 
dátovej telefónnej služby VolP, resp. služby retransmisie a káblovej TV.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné zmeny, úpravy či doplnenia zmluvy sa vykonajú 
formou písomných, alebo elektronických dodatkov.

3. Užívateľ bol oboznámený so Všeobecnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou 
súčasťou zmluvy. Zaväzuje sa ich dodržiavať a súhlasí s nimi.

4. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží Užívateľ a jeden 
Prevádzkovateľ.

V ......., dňa 16.07.2015 V Námestove, dňa: 16.07.2015
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