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Zmluva o používaní internetového prístupu 
 
 

Čl. I 
Zmluvné strany 

 
Poskytovateľ: Obec Malé Dvorníky 
   So sídlom: Dunajskostredská ulica 153/1, 929 01 Malé Dvorníky 

Zastúpená starostom obce Ing. Zoltánom Marczellom 
   IČO 00800210 
   DIČ 2021112324 
   Bankové spojenie VÚB, a.s. pobočka Dunajská Streda 
   Číslo účtu: SK84 0200 000 0000 1692 2122 
/ďalej len „poskytovateľ“/ 
 
Používateľ: Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno- Tőkési – ág 

Kistérség 
So sídlom: Dunajskostredská ulica 153/1, 929 01 Malé Dvorníky 
Zastúpená členom Správnej rady Dr. Štefanom Fazekasom 

   IČO 37985001 
   DIČ 2021983007 
   Bankové spojenie VÚB, a.s. pobočka Dunajská Streda 
   Číslo účtu: SK42 0200 0000 0019 6314 4458 
/ďalej len „používateľ“/ 
 
 

Čl. II 
Predmet a účel používania internetového prístupu 

 
1. Predmetom tejto Zmluvy o používaní internetového prístupu je požívanie internetového 

prístupu prostredníctvom LAN, ktorý je vo vlastníctve Obce Malé Dvorníky. 
2. Poskytovateľ zabezpečí neobmedzený internetový prístup používateľovi. 
3. Používateľ sa zaväzuje užívať internetový prístup výlučne v rozsahu a na účel dohodnutý v 

tejto  zmluve a v súlade s platnými právnymi predpismi. 
4. Používanie internetového prístupu sa poskytuje Združeniu obcí Mikroregión Klátovské 

rameno – Tőkési – ág Kistérség pre účely realizácie projektu s názvom „Voľný čas pri 
Malom Dunaji“ implementovaným v rámci druhej grantovej výzvy Dunajského fondu. 

 
 

Čl. III. 
Doba používania 

 
Zmluva o používaní internetového prístupu sa uzatvára na dobu určitú, a to od 15.09.2017 do 
15.12.2017. 
 

Čl. IV. 
Výška a splatnosť za používanie internetového prístupu 
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1. Zmluvné strany sa dohodli, že používateľ zaplatí za používanie internetového prístupu za 
celé obdobie sumu 40,00 Eur (slovom: štyridsať eur) a to jednorázovo na konci doby 
používania. 

2. Za používanie internetového prístupu bude používateľ platiť na základe faktúry, ktorá bude 
vystavená na konci doby používania, najneskôr do 20.12.2017.  

3. Splatnosť riadne vystavenej faktúry bude 15 dní. 
4. Používateľ poukáže platbu za používanie internetového prístupu na účet poskytovateľa, č. 

účtu: SK84 0200 000 0000 1692 2122 vedeného vo VÚB, a.s. Dunajská Streda.  
 
 

Čl. V. 
Práva a povinnosti poskytovateľa a používateľa 

 
1. Poskytovateľ je povinný využívať internetovú sieť výlučne na riadny chod Združenia 

v rámci realizácie vyššie uvedeného projektu. 
2. Poskytovateľ je oprávnený požadovať prístup k internetu za účelom kontroly, či ho 

používateľ užíva riadnym spôsobom. 
3. Používateľ je oprávnený užívať internetový prístup primerane jeho povahe a určeniu. 
4. Používateľ je povinný bez zbytočného odkladu ohlásiť poskytovateľovi vzniknuté škody 

na internetovom prístupe, ktorý mu bol prenechaný do užívania. 
5. Používateľ nie je oprávnený predmet používania prenechať inému do užívania, nájmu,  

alebo výpožičky.  
6. Používateľ je povinný riadne a včas platiť za používanie internetového prístupu. 
7. Po skončení zmluvy o používaní internetového prístupu je používateľ povinný vrátiť 

internetový prístup poskytovateľovi. 
 
 

Čl. VI. 
Skončenie používania internetového prístupu 

 
1. Zmluvný vzťah končí 15.12.2017. 
2. Poskytovateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy, ak používateľ poruší svoje povinnosti 

podľa tejto zmluvy, prípadne keď neuhradí splatnú faktúru za používanie internetového 
prístupu v stanovenom termíne. Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením 
požívateľovi. Do tohto dňa je používateľ povinný platiť za používanie internetového 
prístupu.  
 

 
Čl. VII. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Pokiaľ táto zmluva o používaní internetového prístupu nerieši všetky práva a povinnosti 
zmluvných strán, riadia sa zmluvné strany príslušnými ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka a záväznými právnymi predpismi. 

2. K zmene dohodnutých podmienok môže dôjsť len vzájomnou dohodou zmluvných strán 
formou písomného dodatku podpísaného obidvoma zmluvnými stranami, alebo pokiaľ to 
vyplýva zo zmien a doplnkov právnych predpisov. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, nemajú 
námietky proti jej forme a obsahu, vyhlasujú, že ju neuzatvorili v tiesni ani za 
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vo vlastnom mene podpisujú. 
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4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých 1 vyhotovenie obdrží 
poskytovateľ a 1 vyhotovenie používateľ. 

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nastáva 
v súlade s § 47a ods. 1 zákona č.546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony, nasledujúci deň po dni jej zverejnenia.  

 
 
 
 
V Malých Dvorníkoch, dňa 11.09.2017 
 
 
 
 
 
    podpísaná             podpísaná 
...................................................................  ................................................................... 
           Dr. Štefan Fazekas                  Ing. Zoltán Marczell 
                       člen Správnej rady                              starosta obce  
Združenia obcí Mikroregión Klátovské rameno -            Malé Dvorníky 
               Tőkési – ág Kistérség                                  (za poskytovateľa) 

      (za používateľa) 
 


