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komunikáciách v platnom znení Číslo zmluvy: 4896 

y Zmluva o pripojení a prenájme telekomunikačnej linky 

Mml.5. KOS 
  

  

Číslo zmluvy: 4896 
      

Č.1. Zmluvné strany 

Poskytovateľ - Prenajímateľ a Nájomca - Učastník 

uzatvorili túto Zmluvu o pripojení a prenájme telekomunikačnej linky za účelom prístupu do siete internetu: 

    

    

  

  

Poskytovateľ - Prenajímateľ: Účastník - Nájomca 

LEKOS, s.r.o. Obec Veľké Revištia 

Štefana Kukuru 154/14, 07101 Michalovce 

IČO: 36172332 Veľké Revištia 25 

DIČ: 2020038757 072 43 Veľké Revištia / 

IČ DPH: SK2020038757 ICO: 00325945 DIČ: 2020742680 

Zapísaný v OR OS Košice I, oddiel Sro, vložka č.9237/V 

IBAN: SK1502000000002519594756 Účastník - kontaktná adresa:       

  

Obec Veľké Revištia 

Veľké Revištia 25 

072 43 Veľké Revištia     
  

ČI.2. Predmet Zmluvy 

Predmetom tejto Zmluvy je pripojenie a prenájom telekomunikačnej linky patriacej Poskytovateľovi - Prenajímateľovi 

podľa technických, zriaďovacích a cenových podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

Č1.3. Trvanie Zmluvy 

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a s viazanosťou do dátumu, uvedenom v prilohe: Špecifikácia služieb. Ak 

zmluvná viazanosť nie je uvedená, je zmluva uzatvorená bez viazanosti. Výpovedná zmluva je 3 mesiac a začína 

plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

Čl.4. Výška nájomného 
Cena za prenájom telekomunikačnej linky je určená v Splátkovom kalendári, ktorý je súčasťou zmluvy. 

x 

CI.5. Ostatné ustanovenia 

Poskytovateľ - Prenajímateľ sa touto Zmluvou zaväzuje, vytvoriť prípojné miesto do telekomunikačnej siete pre Účastníka - 
Nájomcu a následne mu prenajímať telekomunikačnú linku s kapacitou podľa zvoleného programu počas celej doby trvania 

tejto Zmluvy. Účastník - Nájomca sa zaväzuje platiť nájomné za prenajatú telekomunikačnú linku počas celej doby trvania 
tejto Zmluvy v dohodnutej výške a dohodnutom termíne, podľa Splátkového kalendára a dodržiavať Všeobecné podmienky, 

ktoré tvoria prílohu tejto Zmluvy. 

Obsahom Služby IPTV je poskytovanie verejnej služby IPTV televíznej retransmisie spoločnosti DSI Data, s.r.o. 

prostredníctvom dátovej siete Poskytovateľa - Prenajímateľa. Službu IPTV televíznej retransmisie zabezpečuje spoločnosť 
DSI Data s.r.o., Nám. A. Bernoláka 377, 02901 Námestovo, ICO: 36 399 493, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Žilina, oddiel Sro, vložka č.: 12967/L, ktorá je oprávnená poskytovať službu podľa zákona o elektronických 

komunikáciách na základe registrácie Telekomunikačným úradom SR, ako aj na základe rozhodnutia o registrácii 

retransmisie vydaného Radou pre vysielanie a retransmisiu SR pod č. TKR/282 

Poskytovateľ - Prenajímateľ poskytne Účastníkovi ako súčasť Služby službu prenosu dát, prostredníctvom ktorej zabezpečuje 

prenos obsahu IPTV retransmisie spoločnosti DSI Data, s.r.o. do Koncového zariadenia Účastníka. Zmluvné strany sa dohodli, 

že Účastník - Nájomca pri používaní Služby bude komunikovať výhradne s Poskytovateľom - Prenajímateľom, u ktorého 

zadáva objednávky doplnkových služieb, reklamácie, rieši zmluvné vzťahy a všetky potrebné náležitosti spojené s 

poskytovaním Služby, a ktorému výhradne platí Odplatu za poskytovanie Služby, ktorá zahťňa všetky komponenty Služby, 

bez ohľadu na to, kým sú poskytované. Zmluvné strany sa dohodli, že Účastník - Nájomca je oprávnený po zriadení Služby 

meniť prostredníctvom elektronického rozhrania Služby rozsah Služby v časti doplnkových služieb uvedenej v Tarife. 
Účastník - Nájomca súhlasí s tým, že pokyn na poskytnutie doplnkovej služby udelený prostredníctvom elektronického 

rozhrania Služby sa považuje za záväznú Objednávku, na základe ktorej mu bude Poskytovateľom — Prenajímateľom v rámci 

Odplaty za poskytovanie Služby vyúčtovaný poplatok za príslušnú doplnkovú službu v zmysle Tarify alebo v zmysle ceny 

uvedenej za príslušnú doplnkovú službu v elektronickom rozhraní Služby a Účastník - Nájomca sa zaväzuje uhradiť tento 
poplatok. Záväzkový vzťah pri poskytovaní Služby definovanej touto špecifikáciou upravujú aj ďalšie zmluvné dokumenty a 

to Všeobecné podmienky a Cenník služieb.
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komunikáciách v platnom znení Číslo zmluvy: 4896 

“ Zmluva o pripojení a prenájme telekomunikačnej linky 

LEKOS 
N U RAKETA TE UBY I IA 

Čl.6. Záverečné ustanovenia 
Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden a nadobúda účinnosť dňom 

podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú Všeobecné podmienky, Cenník služieb, Splátkový kalendár a Preberací protokol. 

Ďalšie vzťahy zmluvných strán sú upravené v prílohe číslo 1 - Všeobecné podmienky. 

Táto zmluva v plnom rozsahu nahrádza prípadnú predchádzajúcu Zmluvu o pripojení a prenájme telekomunikačnej linky 

označenú rovnakým číslom zmluvy. 

Prílohy: 

1. Všeobecné podmienky 

2. Cenník služieb 

3. Preberací protokol 

Specifikácia služieb 
.. v k zmluve číslo: 4896 

Parametre pripojenia a služby : 

Miesto pripojenia 
  

  

  

        
  

  

  

  

  

  

            
  

Meno a Priezvisko / Názov firmy: | Obec Veľké Revištia 

Ulica: Veľké Revištia Popisné č.: Orient.č.:| 24 
Mesto: Veľké Revištia PSČ: 072 43 |Posch.:| 0 | Byt:| 0 
Email pre elektronickú komunikáciu:| ocu.vr25()gmail.com 

Telefón: 4215665977225 Mobil: 421907938321 

Názov služby: Standard FTTH 

Aktivované balíky: 

Spôsob platby: Bankový prevod Frekvencia platieb: | Mesačne 

Dátum aktivácie: | Deň podpisu zmluvy Zmluvná viazanosť:| 24 mes. zmluvná viazanosť 

V Sobranciach dňa: .............eororononcnnnnnnnnu V VEĽÝO FEVÍ TAH a: „29.11.2021. 

Ing. Lašandová Milena Účastník - Nájomca 

Poskytovateľ - Prenajímateľ




