
 
 

Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.: 113/2019 (ďalej len „Zmluva“)  
uzatvorená podľa § 44 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „Zákon“) 

 
1 Zmluvné strany  
1.1 Podnik 

ELVISDK, s.r.o., so sídlom: Veličná 151, Veličná, PSČ: 027 54, IČO: 36 400 670, IČDPH: SK2020132026, spoločnosť zapísaná v Obch. 
registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 13085/L, webové sídlo http://www.papso.pro, bankové spojenie: Tatra banka 
Dolný Kubín.,IBAN: SK2811000000002947065252, telefón: 0902 900 424, e-mail: papso@papso.pro, konajúci: Róbert Papšo, konateľ 

   (ďalej len „Podnik“) 
 
1.2 Účastník 

priezvisko, meno/obch. meno/názov:  Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

trvalý pobyt/miesto podnikania/sídlo:   Cyprichova 2480/42, 831 05 Bratislava 

adresa na zasielanie písomností          Cyprichova 2480/42, 831 05 Bratislava 

IČO:  00681385 DIČ/IČ DPH:  2020796415/SK2020796415 

telefón:  02/43420973 e-mail (slúži na zasielanie faktúr):   matus.stanik@vudpap.sk    

     (ďalej len „Účastník“)
2 Predmet Zmluvy 
2.1 Podnik sa zaväzuje počas trvania Zmluvy poskytovať Účastníkovi 

Službu podľa Zmluvy a Všeobecných podmienok a Účastník sa 
zaväzuje riadne a včas platiť Podniku cenu za poskytovanie 
Služby a dodržiavať povinnosti v súlade so Zmluvou, 
Všeobecnými podmienkami a Tarifou. 

2.2 Podnik a Účastník sa dohodli na poskytovaní elektronickej 
komunikačnej služby, ktorou je prístup do verejnej siete internet 
s nasledujúcimi parametrami: 

Prístup do siete Internet – 30M/4M biznis linka 

lehota prvého 
pripojenia k sieti: 

      01.12.2019 

  (ďalej len „Služba“) 
 
3 Miesto poskytovania Služby 
3.1 Miestom poskytovania Služby Účastníkovi podľa tejto Zmluvy je: 

Ulica a číslo:  Radlinského 1735/29 

Obec, PSČ:    Dolný Kubín, 026 01 

 
3.2 Účastník sa zaväzuje na svoje náklady a zodpovednosť 

zabezpečiť, aby miesto podľa bodu 3.1 spĺňalo všetky príslušné 
zákonné, zmluvné a technické normy (STN) a zabezpečiť od 
dotknutých subjektov všetky potrebné povolenia a súhlasy na 
používanie Služby. Účastník vyhlasuje, že neexistujú dôvody, 
ktoré by zabraňovali poskytovaniu Služby.   

 
4 Doba trvania Zmluvy 
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
4.2    Účastník môže vypovedať Zmluvu o pripojení z akéhokoľvek 
         dôvodu alebo bez udania dôvodu. Výpovedná lehota pre  
         Účastníka je jeden kalendárny mesiac a to k poslednému dňu v    
         mesiaci. 
 
5 Cena za poskytovanie Služby  
5.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Služby podľa bodu 2 vo 

výške: 

Cena za Službu:   30,00  eur/mesačne 

5.2 Ceny vyúčtuje Podnik Účastníkovi faktúrou, ktorú mu zašle poštou 
alebo e-mailom na Účastníkom určenú emailovú adresu v Zmluve. 
Pokiaľ nie je vo faktúre uvedený iný dátum splatnosti, cena Služby 
je splatná do konca mesiaca, v ktorom Podnik Službu Účastníkovi 
poskytne. 

5.3 Ďalšie podrobnosti ohľadom ceny za Službu a platobných 
podmienok sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a Tarife. 
Účastník berie na vedomie, že Podnik má právo kedykoľvek bez 
súhlasu Účastníka meniť Tarifu, a to za podmienok uvedených vo 
Všeobecných podmienkach.  

 

6 Záverečné ustanovenia 
6.1 Podnik je platiteľom DPH. Ceny sú uvádzané bez DPH.  
6.2 Právne vzťahy výslovne neupravené Zmluvou, Všeobecnými 

podmienkami a Tarifou sa spravujú príslušnými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky.  

6.3 Účastník podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí 
s podmienkami poskytovania Služby tak, ako sú dohodnuté 
v Zmluve, Všeobecných podmienkach a Tarife. Všeobecné 
podmienky a Tarifa tvoria súčasť tejto Zmluvy a Účastník svojim 
podpisom potvrdzuje, že ich prevzal. 

6.4 Podnik spracúva osobné údaje poskytnuté Účastníkom v Zmluve 
a v rámci zmluvného vzťahu na účel plnenia zmluvy a súvisiace 
účely. Podnik spracúva najmä základné údaje Účastníka na 
základe zákonnej požiadavky v rozsahu danom §56 Zákona, ako 
aj údaje kontaktných, resp. oprávnených osôb ustanovených 
Účastníkom na základe ochrany oprávnených záujmov Podniku – 
pre identifikáciu kontaktnej, resp. oprávnenej osoby Účastníka pre 
potreby komunikácie, autorizácie pokynov, poskytovania 
informácií a ďalších aktivít za účelom vybavovania obchodných, 
technických a finančných záležitostí súvisiacich so Zmluvou a 
poskytovanými Službami, vrátane možných zmien, počas doby 
trvania platného zmluvného vzťahu Účastníka s Podnikom, aj po 
jeho skončení, ak je to potrebné na vyúčtovanie, úhradu, evidenciu 
a vymáhanie pohľadávok, alebo na splnenie iných povinností 
uložených zákonom. Pokiaľ dôjde k spracúvaniu osobných údajov 
účastníka na základe osobitného  súhlasu Účastníka, môže 
Účastník tento súhlas kedykoľvek odvolať doručením písomného 
oznámenia Podniku.  

6.5 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zo 
zmluvných strán obdrží  jedno vyhotovenie. 

6.6 Zmluvu možno meniť a dopĺňať len so súhlasom oboch zmluvných 
strán, a to formou očíslovaných písomných dodatkov. 

6.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obomi zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom prvého pripojenia k sieti. Pokiaľ nie je 
v Zmluve dohodnutý deň prvého pripojenia k sieti, platí, že ním je 
deň podpisu Zmluvy zmluvnými stranami. 

6.8 Podnik Zmluvou v zmysle § 44 ods. 3 Zákona a to konkrétne  písm. 
b) nezavádza žiadne obmedzenia koncových zariadení účastníka, 
písm. c) nezverejňuje osobné údaje v telefónnom zozname ani 
iných službách, a písm. f) stanovuje  minimálnu podmienku trvania 
zriadenia Služby na obdobie 3 mesiacov. 

 
Vo Veličnej, dňa 01.12.2019 
  
Podnik:                Účastník:  
ELVISDK, s.r.o. 
 
 
 
..................................               .............................  
Róbert Papšo-konateľ   


