ZMLUVA

O

POUŽÍVANÍ

METROPOLITNEJ

SIETE

uzatvorená medzi zmluvnými stranami
Poskytovatel’:

( ďalej len poskytovatel’)
Obec Jarovnice
Obecný úrad, 082 63 Jarovnice
00327212
2020711528
Florián Giňa, starosta obce
VÚB banka, a. s. pobočka Prešov
2429-572/0200
iarovniceí© iarovnice.sk

IČO :
DIČ :
Zastúpená:
Bankové spojenie :
číslo účtu :
e-mail:
Odberateľ:

Obecná Knižnica
082 63 Jarovnice 223
IČO :
DIČ :
Zastúpená:

( ďalej len odberateľ)
42090075
2023403910
Bc. Mária Dobrovičová, riaditeľka

I. Predmet zmluvy
1.

Predmetom zmluvy je trvalé používanie metropolitnej siete poskytovateľa za účelom prístupu do celosvetovej
siete Internet s neobmedzeným prenosom dát mesačne, denne počas 24 hodín.
II.

1.
2.
3.
4.

Doba trvania zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 7.1.2014
Zmluvu je možné vypovedať bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 1 mesiac, ktorá začína plynúť prvým
dňom nasledujúceho mesiaca po dni doručenia druhej strane.
Zmluvu je možné okamžite zrušiť pri hrubom, alebo opakovanom porušení zmluvných povinnosti niektorou zo
zmluvných strán.
Zmluvu je možné zrušiť dohodou oboch strán.
III. Poplatky a platby

1.

2.

Odberateľ bude platiť poskytovatelovi mesačné platby v celkovej výške 20,00 € mesačne, stanovenej
uznesením Obecného zastupiteľstva v Jarovniciach č. 189/2010 z 10.11.2010. Táto povinnosť vzniká dňom,
keď je možné z technológií odberateľa používať metropolitnú sieť poskytovateľa za účelom prístupu do
celosvetovej siete Internet. Ak počas trvania zmluvného vzťahu dôjde k zmene výšky mesačnej platby
stanovenej obecným zastupiteľstvom, odberateľ s tým súhlasí.
Pravidelné mesačné platby zaplatí odberateľ bezhotovostným prevodom na hore uvedený bankový účet,
variabilný symbol: 1892010, konštantný symbol: 0308 do 20. dňa v bežnom kalendárnom mesiaci, za ktorý
sa metropolitná sieť poskytovateľa používa alebo v hotovosti do pokladne poskytovateľa.
IV.

1.
2.

3.

4.

Práva a povinnosti odberateľa

Odberateľ je oprávnený používať metropolitnú sieť poskytovateľa v súlade s touto zmluvou vo svoj prospech.
Odberateľ je povinný zabezpečiť si na vlastné náklady technológiu na svojej strane. Poskytovatel’ nezodpovedá
za prerušenia prístupu do metropolitnej siete poskytovateľa následkom zlyhania alebo poruchy zariadení na
strane odberateľa.
Odberateľ zabezpečí a ručí, že svojím používaním metropolitnej siete poskytovateľa neporušuje a neporuší
žiaden platný zákon, práva, stanovy, nariadenia alebo vládne licencie a zaplatí všetky náklady a poplatky
týkajúce sa tejto zmluvy.
Odberateľ je povinný platiť v plnej výške a načas stanovené platby. Poskytovatel’ je oprávnený prerušiť
používanie metropolitnej siete, pokiaľ je tento v omeškaní s platením až do doby vyrovnania záväzkov
odberateľa voči poskytovatelovi, vrátane poplatkov z omeškania.

Odberateľ je povinný zabezpečiť dostatočné spolupôsobenie pri odstraňovaní porúch a nedostatkov spojenia
ako aj pri riešení iných problémov, ktoré môžu negatívne ovplyvňovať funkčnosť metropolitnej siete
poskytovateľa.

V.

Povinnosti poskytovateľa

Poskytovatel’je povinný zabezpečiť v určenom prípojnom bode svojej siete prístupový port.
Poskytovatel’je povinný zabezpečiť pridelenie sieťovej adresy.

VI. Zodpovednosť za výpadky
Za výpadok siete sa považuje prerušenie spojenia odberateľa so sieťou Internet následkom zavinenia alebo
zlyhania zariadení. Poskytovatel’ nenesie zodpovednosť za výpadky spôsobené tretími osobami alebo vniknuté
na iných častiach Internetu.
Za výpadok siete sa nepovažuje prerušenie spojenia následkom zlyhania technológie alebo zariadení odberateľa.

VII. Zlučiteľnosť a kompatibilita technológií
V prípade akéhokoľvek problému, spôsobeného nezlučiteľnosťou, alebo nekompatibilitou zariadení odberateľa
so stávajúcimi zariadeniami poskytovateľa, pokiaľ tieto neboli odsúhlasené v písomnej forme poskytovateľom,
nezodpovedá za následky poskytovatel’.

VIII. Vyššia moc
Bez ohľadu na čokoľvek v rozpore s obsahom tejto zmluvy, ak pre akýkoľvek dôvod nad rámec kontroly
ktorejkoľvek zmluvnej strany, ktorá pre účely tejto zmluvy zahrňuje bez obmedzenia štrajky, výluky alebo iné
odvetvové spory alebo činnosti, vyššiu moc, nepredvídateľné okolnosti, úkony vlády alebo iných vládnych
inštitúcií, kruté poveternostné podmienky, terorizmus, sabotáž alebo vojnu, ktorákoľvek zmluvná strana sa
oneskorí alebo bude jej to brániť v plnení záväzkov podľa tejto zmluvy (pričom sa táto náležíte snažila o jej
plnenie), potom toto neplnenie záväzkov nebude chápané ako porušenie zmluvy.
Aby sa zabránilo pochybnostiam, nebude takéto oneskorenie, prekážka, alebo neplnenie chápané ako výpadok.

IX. Zodpovednosť, záruky a náhrada Škôd
Vynímajúc ako je to stanovené v tejto zmluve, poskytovatel’ neposkytuje žiadne záruky, priame alebo
implikované, v súvislosti so zmluvou, plnením poskytovateľa alebo podľa tejto zmluvy, či už vznikajú zo
zákona alebo podľa práva.
V žiadnom prípade poskytovatel’ nebude niesť zodpovednosť za akúkoľvek stratu na zisku, stratu príjmu, stratu
úplného alebo čiastočného prístupu do metropolitnej siete poskytovateľa, oneskorením, alebo chybnou
expeditúrou, nárokom tretích strán, alebo inými takýmito škodami.
Celková zodpovednosť bude ohraničená na opravné prostriedky definované v zmluve a v žiadnom prípade
neprevýši celkovú sumu náležitých poplatkov zaplatených alebo splatných podľa tejto zmluvy.

X. Záverečné ustanovenia
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých po jednom vyhotovení obdrží každá zo zmluvných
strán.
Akékoľvek zmeny tejto zmluvy možno vykonať výlučne formou písomného dodatku podpísaného oboma
zmluvnými stranami.
Odberateľ súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov poskytovateľom.

Obecná Knižnica

