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Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET 

ďalej v texte len „Zmluva” 

uzatvorená podľa S269 č. 513/1991 Zb. Obch. zákonníka v znení neskorých predpisov a Zákona č. 351/211 o 

elektronických komunikáciách uzavretá medzi Poskytovateľom a Klientom 

číslo zmluvy 

(doplní Poskytovateľ) 

kód zákazníka 

(doplní Poskytovateľ) 

dátum uzavretia Zmluvy 

alebo jeho návrhu 

Zmena na zmluve a 

áno 

    

Telefón: Mail: Technická  od ora: Web sídlo: 

02/ 32 12 12 32 obchod@kaliant.sk 0910 106 105 www.kaliant.sk 

Poskytovateľ služby: 

KALIANT s.r.o. 

so sídlom: Záhradná 658/63, 900 23 Viničné IČO: 44656653 doručovanie / prevádzka: Kalinčiakova 46, 903 ()1 

Senec DIČ: 2022773742 banka - č.účtu: Tatrabanka a.s. - 2626234158/1100 IČ DPH: SK 2022773742 

Zapísaná: 0kr. Súd Bratislava I, odd.Sro., vl.č.57191/B v zastúpení Mgr. Martin Antal, konateľ 

Klient: 

meno-priezvisko / názov PO   fyzická osoba  

trvalý pobyt/sídlo ulica.č., 

PSČ / mesto 

 právnická osoba  

900 24 veľký Biel

 

č. OP/DIČ  2020662303 

rod.číslo / IČO   IČ DPH SK2020662303  banka/platnosť OP  

telefon / mobil   e-mail.  

C) kontaktná osoba EJ oprávnená osoba  označ ak sú údaje zhodné s údajmi klienta a jeho trvalým pobytom 

tit.-meno-priezvisko-funkci  rod. číslo  

trvalý pobyt / ulica.č.  č. OP  

PSČ / mesto  latnosť OP  

telefon / mobil  0911446865  e-mail.  

adresát (na doručovanie) E] označ ak sú údaje zhodné s údajmi klienta a jeho trvalým pobytom 

titul, meno a riezvisko  
Ob ekt 

 

trvalý obyt / ulica.č.  telefon / mobil  

PSČ / mesto  e-mail.  

miesto poskytovania služby označ ak sú údaje zhodné s údajmi klienta a jeho trvalým pobytom 

titul, meno a priezvisko Materská škola Veľký Biel objekt  

ulica  číslo bytu  

č. popisné  orientačné č. (domu 1 oschodie  

PSČ / mesto 900 24 veľký Biel arcelné číslo  

INÉ ZMLUVNÉ DOHODY, ŠPECIFIKÁCIE, POZNÁMKY 

 

Obec  

0911446865 

Senecká 
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Touto zmluvou sa zaväzuje Poskytovateľ poskytovať označné služby a klient sa zaväzuje za to 

Poskytovateľovi platiť dohodnutú cenu podľa dohodnutých podmienok. 

ŠPECIFIKÁCIA SLUŽIEB - PRIPOJENIE DO SIETE INTERNET a CENA 

položky služieb cena 

druh služby 
popłs s uz y pro amovana maxłma na rýchlosť 

pripojenia,detaily služby, viac v 
o is splatnosť 

    

EUR s DPH 

pripojenie 

na internet  

1,00  Mbit/s 10  Mbit/s základná 

mesačná cena 

podľa cenníka 

platného pri 

uzatváraní 

zmluvy 

  

 upload download 

  

po začiatku 

vyúčtovacieho 

obdobia služieb 
 

 
administratívne 

 
  

   

základná cena za Služby pripojenia do siete INTERNET - spolu za mesiac a za všetky špecifikované 

položky vybraných služieb  

cena s uplatnením 

zľavy podľa Cenníka 

za I mesiac za 

dohodnutú: 

minimálnu dobu trvania zmluvy  24 mesiac/-ov 
zľavou 

 

 

vyúčtovacie obdobie 

(úhrada vopred)  1 mesiac/-ov 
so 

zľavou 

 

 

konečná cena za služby v sieti INTERNET po uplatnení úprav 

za dohodnuté vyúčtovacie obdobie: 1  mesiac/-ov 
 

KONEČNÁ CENA za služby v sieti 

INTERNET za dohodnuté vyúčtovacie 

obdobie s nasledovnou obchodnou úpravou: 

obchodná úprava 

cen o 

 
tvorí 

 

 

celková úprava zo 

základnej ceny 

 
tvorí 

 

ŠPECIFIKÁCIA SLUŽIEB - REALIZÁCIA PRIPOJENIA (inštalácia prípojky) a CENA 

druh realizácie ri ojenia  vlastníctvo pripojenia predmet realizácie prípojenia 

   
a montáž zariadení pripojenia 

(položkovitá špecifikácia zariadení - bude aktuálne uvedená v odovzdávajúcom protokole) 

CENA za služby realizácie pripojenia po 

obchodnej úprave ceny: 

Poplatok za druh realizácie pripojenia 
 

obchodná úprava 

ceny o %  tvorí 
  

ĎALŠIE USTANOVENIA 

pripojenia vo vlastníctve 

Poskytovateľa pri ukončení 
100,00 €  

Dátum realizácie pripojenia 

(zriadenie - aktivácia) do 30 dní od : 

 

Dátum prvého pripojenia (ak je iný 

ako dátum realiz. pripojenia): 
 

Doba trvania 

zmluvy = zaškrtni: 

E]  neurčitá 

 
Dátum začiatku pravidelných úhrad: 

doplnkové 
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l. neurčitá alebo 2. 

určitá - dátum do 

min. 

24 

mesiacov 
 

 
určitá dátum 

do:  Spôsob platby (iné ako prevodný 

príkaz bankou a vklad na účet 

poskytovateľa sú spoplatnené podľa 

Cenníka): 

prevodný príkaz 

(bankou) alebo 

vklad na účet 

Poskytovateľa  

Prílohy zmluvy 

platné v čase od 

isu Zmluv . 

Všeobecné zmluvné podmienky, 

Cenník služieb s popisom služieb 

Podľa požiadaviek Zákona o elektronických komunikáciach ako aj Zákona o ochrane osobných údajov je 

vyžadovný pre účely zákona osobitný písomných súhlas Klienta. Poskytovateľ týmto informuje Klienta o 

získavaní a spracúvaní jeho osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v 

platnom znení, najmä dátumu narodenia, rodného čísla, čísla OP resp. pasu a bydliska a to na účely zmluvy po 

dobu vysporiadania všetkých záväzkov medzi poskytovateľom a zákazníkom podľa Zákona 351/201 1 z.z. o 

elektronických telekomuníkáciách. 

Klient v zmysle I I zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov týmto [ŽI udeľuje neudeľuje 

Poskytovateľovi súhlas na používanie a spracovanie svojich osobných údajov, ktoré Poskytovateľovi poskytol 

tým, že mu ich sprístupnil uvedením v tejto zmluve, a to v rozsahu a) pre Klienta ako fyzickú osobu = meno, 

priezvisko, titul, adresy trvalého pobytu, webu a miesta pripojenia, e„mailová adresy a telefónne čísla b) pre 

Klienta ako právnickú osobu názov spoločnosti, adresy sídla, prevádzok,webu a miesta pripojenia, e-mailové 

adresy a telefónne čísla Klienta pre marketingové účely t.j. ponúkanie  produktov a služieb poskytovateľa alebo 

jeho obchodných partnerov, vrátane zasielania informácií o zvýhodnených ponukách, produktoch a iných 

aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení hlavne prostredníctvom elektronických prostriedkov a to na 

dobu neurčitú, pričom Klient berie na vedomie, že tento súhlas oprávnený kedkoľvek odvolať písomnou formou. 

Týmto nie sú dotknuté práva Poskytovateľa informovať Klienta o vlastných alebo podobných tovaroch a služieb 

podľa Zákona o elektronických komunikáciách predovšgtk' 62. 

dňa 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Realizáciu pripojenia a prvého pripojenia t.j. začiatok využívania Služby je Klient povinný potvrdiť svojím 

podpisom na Preberacom protokole vyhotoveným Poskytovateľom po realizácii pripojenia. Na uvedenom 

Protokole rovnako potvrdzuje prevzatie zariadení pripojenia a identifikačných údajov jeho pripojenia. 

Podrobnosti o platných cenách, servisných poplatkoch, ponúkané spôsoby platby ako aj rozdiely v nákladoch 

Klienta súvisiacich so spôsobom platby sú uvedené v cenníku a je ich možné nepretržite získať: v elektronickej 

forme na webovom sídle Poskytovateľa, osobne na prevádzke Poskytovateľa alebo telefonicky. 

Poskytovateľ zaviedol obmedzenia na používanie koncových zariadení, ktoré dodával, alebo zapožičal Klientovi 

za účelom poskytovania služby pripojenia. Systémový prístup ku koncovým zariadenia je obmedzný 

zaheslovaním prístupu do konfiguračnej časti koncového zariadenia. Klient nie je oprávnený akýmkoľvek 

spôsobom zasahovať do koncových zariadení, alebo konfigurácií a zároveň sa ani pokúšať o prekonanie 

konkrétneho typu ochrany. 
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Účastník vyhlasuje, že si je vedomý svojej povinnosti a zodpovednosti vyplvývajúcej z ustanovení Podmienok 

v súvislosti s potrebou zabezpečenia súhlasu vlastníka nehnuteľnosti označenom ako miesto pripojenia na 

zabezpečenie Zriadenia pripojenia Poskytovateľa. 

Minimálne podmienky používania alebo trvania služby sú definované záväzkom Klienta na možnosť využívania 

služby pripopojenia do siete INTERNET podľa parametrov zvolených v tejto zmluve na minimálnu dobu trvani 

zmluvy taktiež dohodnutú touto zmluvou rátanú na čas v mesiaoch od dodhodnutého dátumu prvého pripojenia 

k sieti. 

Klient prehlasuje, že si je vedomý, že je výhradne zodpovedný za to, že všetky osoby, ktorým sprístupní 

využívanie Služieb boli oboznámené s podmienkami tejto Zmluvy v rátane príloh a že ich ustanovenia 

dodržiavajú. Klient si je vedomý, že on je zodpovedný a ručí za akékoľvek porušenie podmienok tejto Zmluvy 

a to i vtedy, ak k porušeniu dôjde v dôsledku užívania služby inou osobou, ktorej Klient dobrovoľne či 

nedobrovoľne umožnil prístup na jeho pripojenie. Zákazník súhlasí, aby mu zo strany poskytovateľa boli 

zasielané oznamy Poskytovateľa s informačným obsahom. Ceny služieb sú uvedené vrátane dane s pridanej 

hodnoty (DPH). 

Táto zmluva pozostáva z 4 strán; je vyhotovená v 2 exemplároch- po jednom pre každú zmluvnú stranu; jej 

neoddeliteľnou súčasťou sú Všeobecné zmluvné podmienky, Cenník, Informácie o opatreniach pre zabezpečnie 

prístupu k otvorenému internetu a prípadne v Zmluve uvedené aj iné prílohy. 

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Zmluvu v rátane Podmienok a Cenníka prečítali a oboznámili sa s nimi, 

všetky ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné. Zmluvné strany vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú 

akýchkoľvek omylov na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

  8, t)fl, 2017 

podpis za poskytovateľa 

OSOBITNE od Zmluvy o poskytovaní služieb v sieti INTERNET sa spoločnosť označená v tejto 

zmluve ako Poskytovateľ a osoba označená v tejto zmluve ako Klient dohodli na nižšie 

špecifikovanej dodávke služieb, materiálu či tovaru nasledovne: 

poradi 

e 

Špecifikácia dodávky 
jednotkov 

á cena 
počet  

cena spolu 

všeobecne popis - označenie - poznámky 
EUR s 

DPH 

EUR s 

DPH 

      

      

      

      

MIESTO 

DODANIA  

młesto prłpojema so 

Zmluvy o 

poskyt.služieb v sieti 

TERMÍN DODANIA 

(ak je iný ako dátum 

realizácie pripojenia) 
 

CENA 

SPOLU 

 
Tu uvedená cena objednávky sa môže vo vyúčtovaní odlišovať ak sa v priebehu dodávky výrazne zmenia 

okolnosti alebo inštrukcie klienta v mieste realizácie ako napr. použitie iných zariadení, spotreba materiálu, 

počet odpracovaných hodín, viacnásobná doprava, zmenené postupy a pod. Konečné vyúčtovanie môže byť 

zmenené podľa takýchto úprav na základe záznamov v Odovzdávajúcom protokole vypracovanom na záver 

dodávky. 

dňQ  
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Na túto dohodu sa primerane použijú ustanovenia Všeobecných zmluvných podmienok a Cenníka. 

 dňa ..<.ľ.: V  dňa .  

 

 
podpis za poskytovateľapodpis za klienta 

pałtner 

predaja 
 obchodný referent  

 


