Zmluva o poplatku
za prevádzku obecnej siete

uzavretá medzi

Obec Nižný Slavkov, zastúpená starostom obce Ing. Jozefom Kamenickým
a
Základná škola s materskou školou Nižný Slavkov, zastúpená riaditeľom
Ing. Marcelom Spodníkom

1.
Zmluvné strany
1.1

Poskytovateľ:

Ing. Jozef Kamenický, starosta obce Nižný Slavkov
trvale bytom Nižný Slavkov 274,
nar.: 7.6.1959
rodné číslo: 590607/6539

a
Účastník: Ing. Marcel Spodník , riaditeľ ZŠ s MŠ Nižný Slavkov
IČO: 37876368

II.
Predmet zmluvy
2.1

Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pripojenie do lokálnej obecnej komunikačnej siete
a účastník sa zaväzuje platiť poskytovateľovi za poskytovanie prístupu do obecnej
lokálnej siete.

III.
Trvanie zmluvy

3.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu
3.2

neurčitú

Poskytovateľ

môže vypovedať túto zmluvu, ak účastník neuhrádza riadne a včas
dohodnuté poplatky.

3.3 Účastník môže odstúpiť od zmluvy kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu, ale musí to
oznámiť písomnou formou poskytovateľovi 30 dní pred ukončením zmluvy.

IV.
Cena a spôsob platby

4.1

Dňa

22.2.2013 sa konalo zasadanie Ocz, na ktorom bolo prijaté uznesenie
o poplatku za prevádzku verejnej siete.
Poplatok činí 170,00 € '/ mesiac.

č.

2/2013

4.2 Poplatok sa platí mesačne.
Splatnosť je do 15 dní nasledujúceho mesiaca.
Účastník sa zaväzuje pravidelne uhrádzať platby.
Platby budú použité na údržbu a prevádzku lokálnej siete.
4.3 Spôsob úhrady : bankovým prevodom na účet obce :
č. ú. 6024-572/0200, pobočka VÚB Prešov.

v.
Záverečné

5.1

ustanovenie

Akékoľvek

zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma
zmluvnými stranami.

5.2 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom 22.2.20 13.
5.3 Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch s platno sťou originálu, pričom každá
zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.
5.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená,
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne, vážne a zrozumiteľne prejavili,
na dôkaz čoho pripájajú svoj e podpisy.

V Nižnom Slavkove,

Jc(]FLD

dňa

25.02.2013

............... ......
........................ .
Ing. Jozef Kamenický
starosta obce/poskytovateľ

í

· ·····~
·~·········
Ing. Marcel Spodník
účastník

