
   

 
 ......................................................................................................                   ........................................................................ 
 Podpis poskytovateľa (štatutárneho zástupcu,splnomocnenca)                                             Podpis účastníka (štatutárneho zástupcu)              

 

V prípade akýkoľvek technických problémov prosím kontaktujte technickú podporu na t.č. 044/3240000 

ZMLUVA  O  POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. 27834 

 
uzatvorená medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami v súlade s ust.  Zákona č.351/2011 o elektronických 

komunikáciách a Zákona č.308/2000 o vysielaní a retransmisii 

 

Čl. 1. Zmluvné strany 

POSKYTOVATEĽ : 

IMAFEX, spol. s r.o., so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Belopotockého 4, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu 

Žilina dňa 29.1.2001 pod č.12684/L, IČO: 36396567, DIČ: 2020127340, IČ DPH: SK2020127340,  

Bankové spojenie : Tatra banka a.s. pobočka Liptovský Mikuláš č.ú. SK55 1100 0000 0026 2112 8276  

Zastúpená : Jan Folwarczný, Ing . Jana Vicová, konatelia spoločnosti, v.z. splnomocnencom: Mgr. Lea Dvorožňáková  

(ďalej iba „poskytovateľ“) 

ÚČASTNÍK : 

Obchodné meno:      Hotelová akadémia 

  
IČO : 00893528 DIČ :  2020581750 IČ DPH:   

Ulica :  Čsl. Brigády 1804  Mesto :   Liptovský Mikuláš PSČ :  03101 

Štatutárny orgán .: Ing. Katarína Uličná, riaditeľka 

 (ďalej iba „účastník“) 
Čl. 2. Predmet zmluvy 

 Touto zmluvou sa poskytovateľ zaväzuje zriadiť a poskytovať účastníkovi elektronické komunikačné služby v zmysle 

Všeobecných podmienok poskytovania služby retransmisie televíznych programových služieb, elektronických komunikačných 

sietí a iných služieb spoločnosti IMAFEX s.r.o. (ďalej iba „Všeobecné podmienky“)  

 Za poskytovanie týchto služieb sa účastník zaväzuje poskytovateľovi platiť cenu v zmysle Všeobecných podmienok 

a dohodnutej mesačnej sumy. 

 

 

        Čl. 3. Rozsah poskytovaných služieb 

 V cene pripojenia je priama podpora administrátorov siete. Prípadné možnosti zvýšenia kvalitatívnych parametrov služby 

budú vykonané len so súhlasom zákazníka. 

 

 

Miesto pripojenia: reštaurácia Mladosť 1.mája 701/20, 031 01 Liptovský Mikuláš 

 
Ďalšie technické podmienky: 

    - poskytnutie 1 verejnej IP adresy z verejného rozsahu RIPE  
     
 

 

 

         Čl. 4. Poplatky za poskytované služby 

 Podklad pre úhradu poplatkov za poskytované služby je faktúra, ktorú poskytovateľ vystaví najneskôr do 15. dňa bežného 

    mesiaca a ktorú zašle na adresu účastníka. 

 Faktúru bude tvoriť čiastka za služby poskytované poskytovateľom podľa tejto zmluvy (špecifikované v tomto článku) 

    a to vždy na daný kalendárny mesiac. 

 

 

Popis služby, programu Cena bez DPH DPH 20% Cena celkom s DPH 

PROFI 350/350 Mbps 30,00 € 6,00 € 36,00 € 

Zriaďovací poplatok 1 230,00 € 246,00 € 1 476,00 € 

Celková suma za 24 mesiacov 720,00 € bez DPH t. j. 864,00 € s DPH 

 

Čl. 5. Ďalšie zmluvné podmienky 

 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria Všeobecné podmienky. 

 Táto zmluva sa uzatvára s viazanosťou na 24 mesiacov s účinnosťou od 1.11.2021. V prípade, že účastník nedodrží resp. 

svojim konaním ukončí trvanie zmluvného vzťahu počas poskytovaných služieb inak ako dohodou oboch zmluvných 

strán, je poskytovateľ oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo výške toľkých mesačných poplatkov, koľko celých 

mesiacov chýba do konca platnosti, resp. trvania zmluvy dohodnutej v tomto článku. 

 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

 Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých po jednom dostane každá zmluvná strana. 

 Účastník svojím podpisom na tejto zmluve vyhlasuje, že sa oboznámil so Všeobecnými podmienkami 

        poskytovateľa, a zaväzuje sa ich plniť. 

 

 

      

V Liptovskom Mikuláši, 27.10.2021 

 


