Zmluva o poskytovaní služieb č. 7502222
Uzavretá v zmysle § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka
( zákon č 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov)
Článok 1 – Zmluvné strany
Poskytovateľ:

Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
SANET
Vazovova 5, 811 07 Bratislava

Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
IČO:
DIČ:

Prof. Ing. Pavol Horváth, PhD.
VÚB Bratislava – Dunajská
SK 61 0200 0000 0001 3343 0012
SUBASKBX
17 055 270
2020796899
Združenie je registrované na MV SR, č. spisu: VVS/1-900/90-3899

Objednávateľ:

Liptovské múzeum
Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok

Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

PaedDr. Michal Kovačic, PhD.
Štátna pokladnica
SK44 8180 0000 0070 0048 1432
35993154
2020590363
Príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja
Článok 2 – Predmet zmluvy

2.1. Zabezpečenie prístupu s úplnou konektivitou objednávateľa do dátovej siete SANET realizované
uzlom SANET v Ružomberku, prenosovou rýchlosťou 1Gbps.
2.2. Aktuálny zoznam poskytovaných služieb v dátovej sieti SANET jednotlivými uzlami je
prístupný na adrese www.sanet.sk
Článok 3 – Termíny plnenia zmluvy
3.1. Začiatok plnenia zmluvy: 1.1.2022
3.2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – od 1.1.2022 do 31.12.2022.
3.3. Spôsob ukončenia účinnosti zmluvy:
a) písomnou dohodou zmluvných strán
b) písomnou výpoveďou aj bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je dvojmesačná
a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď
doručená.
3.4. Služby podľa čl. 2 tejto zmluvy budú poskytované len po dobu účinnosti zmluvy.
3.5. Fakturovaným obdobím pre účely tejto zmluvy je kalendárny štvrťrok.
Článok 4 – Cena za služby
4.1. Cena za služby podľa bodu 2.1 a 2.2. sa stanovuje dohodou medzi zmluvnými stranami
v zmysle zásad prijatých Valným zhromaždením poskytovateľa nasledovne:
a) Členský príspevok člena Združenie je 33,- EUR ročne.
b) Čiastočná úhrada nákladov pripojenie školy činí 50,- EUR mesačne. Zostávajúce náklady
pripojenia sú hradené z dotácie MŠVVaŠ SR v rámci projektu „SANET do škôl“

4.2. Poskytovateľ bude na základe ods. 4.1.b) vystavovať faktúru štvrťročne 150,- EUR, v strede
fakturačného obdobia, v zmysle platných predpisov.
4.3. Objednávateľ prehlasuje, že na úhradu stanovenej ceny má zabezpečené finančné prostriedky.
4.4. V prípade omeškania úhrady faktúry alebo jej časti má poskytovateľ právo uplatniť poplatok
z omeškania vo úrokov z omeškania v zákonom stanovenej výške.
4.5. Poskytovateľ má právo pozastaviť poskytovanie služieb, ktoré sú uvedené v predmete zmluvy, ak
objednávateľ mešká s platbou a uvedené služby sú poskytované dlhšie ako dva mesiace bez
úhrady.
4.6. Ku dňu podpísania zmluvy SANET nie je platiteľom DPH.
Článok 5 – Osobitné ujednania
5.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že ako používateľ počítačovej siete SANET sa stane členom
Združenia používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete najneskôr ku dňu podpísania tejto
zmluvy. Zároveň sa zaväzuje uhradiť členský poplatok na základe faktúry vystavenej
poskytovateľom. Výšku členského poplatku stanovuje Valné zhromaždenie poskytovateľa (čl.
10, ods. 1 Štatútu Združenia SANET). V čase podpísania zmluvy je výška členského príspevku
stanovená na 33,- EUR za kalendárny rok.
5.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že pri používaní služieb ostatných sietí dostupných prostredníctvom
Združenia SANET bude dodržiavať platné zásady pre ich použitie.
5.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať „Všeobecné pravidlá používania siete SANET
(http://www.sanet.sk/aup.shtm), ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto zmluvy. V prípade ich závažného
porušenia
mu bude pripojenie zrušené okamžite bez náhrady.
5.4. Kontaktným miestom pre objednávateľa vo veciach prístupu do počítačovej siete SANET je uzol
siete SANET v Ružomberku. Aktuálne kontaktné údaje sú zverejnené na
http://www.sanet.sk/radaspravcovuzlov.shtm
Článok 6 – Záverečné ustanovenia
6.1. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov
platných na území Slovenskej republiky.
6.2. Zmluva môže byť zmenená alebo doplňovaná len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán
a to formou písomného dodatku.
6.3. Zmluva sa vyhotovuje v 4 exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá zo
zmluvných strán dostane 2 vyhotovenia tejto zmluvy.
6.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne úplne slobodne prejavili, na
dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave dňa ..........................

Prof. Ing. Pavol Horváth, PhD.
Predseda Predstavenstva
–––––––––––––––––––––––––––––––
za poskytovateľa

V Ružomberku dňa ....................

PaedDr. Michal Kovačic, PhD.
riaditeľ
––––––––––––––––––––––––––––––za objednávateľa

