
Dodatok VIAN22 k zmluve o pripojení 

uzatvorený podľa S 84 zákona č. 452/2021 Z. z. oelektronických komunikáciách 

„Jircom 
medzi zmluvnými stranami : 

  

Wixcom s.r.o. 

  

Sídlo: 

Nádražná 133/16, 956 05 Radošina 

  

Číslo účtu: 5K3511000000002624146015 

konajúca prostredníctvom: o 
Miroslav Čerešník 

konateľ spoločnosti 

zapísaná v obchodnom registri 

OS Nitra 13026 /N 

IČO: 36355283 

DIČ: 2022174660 

IČ DPH: SK2022174660 

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s. 
Telefónne číslo: 0914/277077 

E-mail: wircomBGwircom.sk 
      (ďalej ako „poskytovateľ“) 

V KAŠTIELI, Zariadenie sociálnych služieb 
Horné Obdokovce 

Adresa (adresa prípojného bodu): — 

Horné Obdokovce č.1 

Horné Obdokovce , 95608 

Číslo účtu: 

Fakturačná adresa —— 
Horné Obdokovce č.1 

Horné Obdokovce , 95608 

  

Nar. 

IČO: 00357995 

DIČ: 2021248636 

IČ DPH: 

Bankové spojenie: „— 
Telefónne číslo: 0905500224 — 

E-mail: dssho©wircom.sk —     (ďalej ako „účastník“) — —



slIrcom 

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva o pripojení uzatvorená podľa 8 84 zákona č. 452/2021 Z. z. 
o elektronických komunikáciách, zmluva číslo 646 (ďalej len zmluva) sa dodatkom VIAN22 
(ďalej aj „dodatok“) mení nasledovne : 

a) nové znenie celého článku 1. PREDMET ZMLUVY: 

1. PREDMET ZMLUVY 

1.1. Na základe tejto zmluvy a za podmienok vnej uvedených, poskytovateľ zabezpečí a umožní 
účastníkovi mikrovlnné (ďalej len MW) pripojenie do medzinárodnej siete Internet protokolom 
TCP/IP. Názov služby GLOBAL (ďalej len služba). Účastník sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi 
za umožnenie pripojenia do siete Internet odmenu (ďalej len cena) vo výške uvedenej v článku 2 
tejto zmluvy. Účastník používa na pripojenie do internetu osobný počítač alebo server (ďalej len 

koncové zariadenie). 

b) nové znenie celého bodu 2.1. zmluvy : 

2.1. Cena za umožnenie nepretržitého pripojenia do siete Internet v rozsahu uvedenom v článku 1. tejto 
zmluvy, bola zmluvnými stranami stanovená podľa príslušných zákonov dohodou vo výške 16,60 
€ 1mesiac (bez ohľadu na objem prenesených dát) v rámci tejto osobitnej ponukovej akcie (ďalej aj 
cena za službu). 

c) dopíňa sa bod 2.5., ktorý znie : 

2.5. Účastník súhlasí so zasielaním vystavených faktúr poskytovateľom elektronickou formou. 

Ad) dopíňa sa bod 2.6. a 2.7., ktorý znie : 

2.6. Účastník je povinný zaplatiť cenu na základe faktúr vystavených poskytovateľom v lehote uvedenej 
vo faktúre. 

2.7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania sa účastníka o viac ako 45 dní s akoukoľvek 
platbou podľa tejto zmluvy má poskytovateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy Právo na úhradu 
zmluvnej pokuty za nedodržanie zmluvnej viazanosti tým nie je dotknuté.
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e) nové znenie celého článku 4. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKA: 

4. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKA 

4.1. Účastník sa zaväzuje, že po dobu 24 mesiacov odo dňa uzavretia dodatku Vian22 ( ďalej len „doba 
viazanosti“): 

(i) bude využívať služby poskytované na základe tejto zmluvy , teda nevykoná žiadny úkon, ktorý 

by viedol k ukončeniu využívania služby pred uplynutím doby viazanosti, a 
(ii) bude riadne a včas uhrádzať cenu za poskytované služby (ďalej len „záväzok viazanosti“). 

Porušením záväzku viazanosti preto je ukončenie využívania služby pred uplynutím doby viazanosti v 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

4.7. 

4.8. 

dôsledku ukončenia Zmluvy pred uplynutím doby viazanosti (ďalej len "porušenie záväzku 
viazanosti“). 

4.1.1. Doúčtovanie ceny: 

V dôsledku porušenia záväzku viazanosti účastníkom, vznikne poskytovateľovi voči 
účastníkovi nárok na doúčtovanie ceny. Doúčtovanie ceny, predstavuje paušalizovanú náhradu 

škody spôsobenej poskytovateľovi porušením záväzku viazanosti účastníkom. Paušalizovaná 
náhrada škody podľa predchádzajúcej vety pozostáva z celkovej sumy zľavy zo štandardných 
poplatkov za službu (vrátane doplnkových služieb) ako benefitu za prevzatie záväzku 
viazanosti. Celková suma zľavy z ceny služby, poskytnutej účastníkovi za prevzatie záväzku 
viazanosti na základe tejto zmluvy, je 100 € (ďalej len „Základ pre doúčtovanie ceny“). 
Doúčtovanie ceny je splatné v lehote uvedenej na faktúre, ktorou je Účastníkovi toto 

doúčtovanie fakturované. Doúčtovaním ceny zaniká záväzok viazanosti. Doúčtovaním ceny nie 
je dotknutý nárok poskytovateľovi na náhradu škody presahujúcej výšku doúčtovanej ceny. 

Účastník je povinný riadne a včas platiť cenu v lehote, tak ako je uvedené v článku 2., odsek 2.3. tejto 
zmluvy, prípadné nedodržanie tohto bodu bude viesť k pozastaveniu služby po predchádzajúcom 
upozornení poskytovateľa podľa tejto zmluvy. 

Účastník nebude na vlastnom serveri (serveroch) prevádzkovať erotické a warez stránky / služby. 

Účastník zabezpečí svoj internetový server proti otvorenému relayingu (rozosielanie SPAMov). 

Účastník zabezpečí svoj osobný počítač/server proti vniknutiu vírusov, ktoré by mohli obmedziť 
alebo inak poškodiť komunikáciu v sieti poskytovateľa. 

Účastník sa zaväzuje skontrolovať softwarový a hardwarový stav svojho koncového zariadenia skôr, 
ako oznámi poskytovateľovi poruchu funkčnosti služby. V prípade že bude pri servisnom zásahu 
po oznámení účastníkom zistená chyba na jeho strane, ktorá prerušenie funkčnosti spôsobila, je 
účastník povinný uhradiť v lehote splatnosti čiastku fakturovanú poskytovateľom v zmysle jeho 

obchodných podmienok. 

Účastník sa zaväzuje nemeniť sieťové nastavenia pridelené poskytovateľom, ani iným spôsobom 
znižovať priepustnosť siete. V prípade porušenia zmluvnej povinnosti spočívajúcej v svojvoľnej 

zmene IP adresy je účastník povinný uhradiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- €. Ak 
vznikne vplyvom nedovolenej činnosti účastníka poskytovateľovi škoda na servisných zásahoch, 
priepustnosti siete a ušlom zisku vyššia ako 100,- €, uhradí účastník zmluvnú pokutu 

poskytovateľovi vo výške 33,- €, tým nie je dotknutý nárok poskytovateľa na náhradu škody, ktorú 
tým účastník spôsobí poskytovateľovi. 

Účastník nie je oprávnený vstupovať do počítačových systémov, sietí, údajov a softwaru (tzv. 

"hacking"). Účastník nie je oprávnený preskúšavať, preverovať, alebo testovať zraniteľnosť 
akéhokoľvek počítačového systému alebo siete poskytovateľa, taktiež je účastník povinný zdržať sa 
akéhokoľvek konania, ktorým by došlo k porušeniu bezpečnostných opatrení alebo opatrení na 
kontrolu prístupových práv účastníka. V prípade, ak účastník poruší toto ustanovenie zmluvy, 

zodpovedá za škodu, ktorú týmto porušením spôsobil.
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f nové znenie celého článku 8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA : 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

8.1. 

8.2. 

8.3. 

8.4. 

8.3. 

8.6. 

Zmluva v znení dodatku Vian22 je uzatvorená na dobu určitú — 24 mesiacov a nadobúda platnosť a 
účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia. Zmluvné strany sa dohodli, že po jej uplynutí sa doba 
platnosti zmluvy automaticky mení na dobu neurčitú, pokiaľ nedôjde k odstúpeniu od zmluvy alebo 
jej zániku písomnou dohodou oboch zmluvných strán, alebo výpoveďou poskytovateľa. 

Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch rovnopisoch, pričom každá strana obdrží jeden podpísaný oboma 
zmluvnými stranami. 

V prípade porušenia niektorej z povinností účastníka vedených v článku 4. bodoch 4.3 až 4.6 tejto 
zmluvy je účastník povinný uhradiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR 

Právo na zmluvnú pokutu podľa bodu 8.3 a 4.1 tejto zmluvy vznikne poskytovateľovi samotným 
porušením povinností účastníka, pričom toto právo nie je podmienené vykonaním žiadneho úkonu 
zo strany poskytovateľa (napr. odstúpením od zmluvy alebo prerušením či obmedzením 
poskytovania služieb v prípade porušenia povinností podľa článku 4. tejto zmluvy, či výpoveďou. 
Účastník je zároveň povinný uhradiť poskytovateľovi náhradu škody, ktorej výška presahuje výšku 
dohodnutej zmluvnej pokuty. Zmluvnú pokutu podľa tejto zmluvy je účastník povinný zaplatiť bez 
ohľadu na dížku doby, ktorá mu ešte zostáva do uplynutia doby viazanosti. Zmluvná pokuta je 
splatná v lehote uvedenej vo výzve na jej zaplatenie, inak v lehote 14 dní odo dňa doručenia výzvy 
účastníkovi. 

Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami k tejto zmluve, podpísanými oboma 
zmluvnými stranami. 

Zmluva o pripojení zaniká : 

8.6.1. Písomnou dohodou oboch zmluvných strán, pričom tým nie je sú dotknuté práva a povinnosti 
vyplývajúce zo záväzku viazanosti podľa čl 4.1. 

8.6.2. Odstúpením od zmluvy zdôvodov uvedených v $ 87 Zákona č. 452/2021 Z. z. 
o elektronických komunikáciách. 

8.6.3. Výpoveďou zmluvy o pripojení poskytovateľom z dôvodov uvedených v $ 87 ods. 7 Zákona 
č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách. 

8.7. Pri skončení zmluvy je účastník povinný bezodkladne vrátiť zapožičané zariadenia. 

8.7. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 
452/2021 Z. z. oelektronických komunikáciách a ostatnými príslušnými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky. 

V Topoľčanoch 

Dňa. 

Miroslav Čerešník 

v. | 
podpis účastníka | 

!




