
Číslo zmluvy
2019002

ZMLUVA
o pripojení k intemetovej sieti

Článok I.
Zmluvné strany

Obchodné meno: Venron, s.r.o.
Sídlo: Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra
IČO: 36563803
DIČ: 2021871962
IČ DPH: SK2021871962
Zapísaná: OS OR Nitra, v odd. Sro, vložka 15177/N
V mene ktorej koná: Michal Kresan - konateľ
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
IBAN: SK65 7500 0000 0040 0162 8922
E-mail: venron®. venron.sk
Tel. číslo: 037/653 11 32

(ďalej len ako „Poskytovateľ“)

a

Dátum aktivácie:
(ďalej len ako „Používateľ“)

Obchodné meno: Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
Sídlo: 
IČO:

ul. 7. pešieho pluku 1
36103004

DIČ: 2021467976

Štatutárny orgán: Mgr. Martin Kusenda - riaditeľ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK 73 8180 0000 0070 0031 1548
E-mail: darina.branikovicova@,sdn.sk
Tel. číslo: 037/6525003

Článok II.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je pripojenie k intemetovej sieti za nasledovných podmienok:
bez viazanosti
rýchlosť: 70/15 Mb/s

Článok III.
Dodané zariadenia

UBNT LiteBeam AC- lks

Vyššie uvedené zariadenie je vlastníctvom spoločnosti Venron, s.r.o., po vypovedaní zmluvy je Používateľ 
povinný toto zariadenie odovzdať. V prípade nevrátenia dodaného zariadenia sa bude účtovať poplatok 
v hodnote 70,-€ s DPH.

Článok IV.



Platobné podmienky

Spôsob platby: Bankový prevod
Frekvencia fakturácie intemetového pripojenia: kvartálne (v posledný pracovný deň kvartálu)
Mesačný poplatok za intemetové pripojenie: 20,-€ s DPH
Jednorazový inštalačný poplatok: 0,-€ s DPH
Spôsob doručenia faktúr: e-mailom
Splatnosť faktúr: 10 dní

Článok V.
Záverečné ustanovenia

Používateľ sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi odplatu za poskytovanie dohodnutej služby, a to vo výške, 
spôsobom a za podmienok stanovených v Článku IV. tejto zmluvy.

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Odstúpiť od tejto zmluvy je možné k poslednému kalendárnemu dňu 
v mesiaci.

Pri neuhradení faktúry v stanovenej lehote viď Článok IV. tejto zmluvy, môže Poskytovateľ Používateľa odpojiť 
od intemetovej siete do 7 kalendárnych dní po prvom upozornení doručenom poštou, alebo emailom.

Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia právnymi predpismi platnými 
na území Slovenskej republiky

Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zo 
zmluvných strán.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto Zmluvy prečítali, rozumejú jej obsahu, a na znak súhlasu s 
ustanoveniami tejto Zmluvy, zmluvné strany pripájajú vlastnoručné podpisy, ako vyjadrenie ich slobodnej a 
vážnej vôle.

Zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na 
stránke sdn.sk.

V Nitre, dňa 29.05.2019

Poskytovateľ

Ä**v Nitre ____
UL 1091

1467976

—   ~~^ólNitta

Používateľ


