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óﾏluvné strany 

Poskytovateľ :                 COMP-SHOP, s.r.o. 

so sídloﾏ:  Sidónie Sakalovej ヱヵヰ, ヰヱヴ ヰヱ Bytča 

IČO: 36800015 DIČ: 2022404890 IČ DPH: SK2022404890 

Štatutárny 
zástupca: 

Ing. Rastislav Kováčik 

Číslo účtu : SK9483300000002300876716 BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX  
)astúpeﾐá ﾐižšie podpísaﾐou oprávﾐeﾐou osoHou. Spoločﾐosť je zapísaﾐá v OHIhodﾐoﾏ registri vedeﾐoﾏ pri 
Okresﾐoﾏ súde Žiliﾐa, Odd. Sro, vložka ヱ9ヱヶヶ/L 

 

 

 

 

 

 

Čl. I. 
Predmet zmluvy 

 

ヱ. Predﾏetoﾏ zﾏluvy je využívaﾐie služieH prevádzkovateľa za účeloﾏ prístupu k iﾐterﾐetu a iﾐýﾏ špeIifikovaﾐýﾏ 
služHáﾏ. 

 

Čl. II. 
Cena 

 

ヱ. ÚčastﾐíIi zﾏluvy si dohodli Ieﾐu predﾏetu zﾏluvy v osoHitﾐej oHjedﾐávke s presﾐou špeIifikáIiou predmetu zmluvy, 

ktorá je ﾐeoddeliteľﾐou súčasťou tejto zﾏluvy. 
 

Čl. III. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

ヱ. )ﾏluvﾐé straﾐy sa zaväzujú dodržiavať zverejﾐeﾐé " VšeoHeIﾐé podﾏieﾐky a reklaﾏačﾐý poriadok pre prístup do 
internetu ", ktorýIh súčasťou sú Reklaﾏačﾐé podﾏieﾐky ふďalej leﾐ "VšeoHeIﾐé podﾏieﾐky a Reklaﾏačﾐé podﾏieﾐky"ぶ, 
služHy prístupu do iﾐterﾐetu, resp. dátovej telefóﾐﾐej služHy VoIP, resp. služHy reﾐtraﾐsﾏisie a káHlovej TV. 
2. )ákazﾐíka týﾏto iﾐforﾏujeﾏe o toﾏ, že spraIovávaﾏe Vaše osobné údaje podľa ustaﾐoveﾐí ﾐariadeﾐia európskeho 
parlaﾏeﾐtu a rady ふEÚぶ ヲヰヱヶ/ヶΑ9, z ヲΑ. apríla ヲヰヱヶ o oIhraﾐe fyziIkýIh osﾚH pri spraIúvaﾐí osoHﾐýIh údajov a o voľﾐoﾏ 
pohyHe takýIhto údajov, ふďalej leﾐ GDPRぶ. IﾐforﾏáIie o toﾏ, ako sa spraIúvajú Vaše osoHﾐé údaje sa ﾐaIhádzajú vo 
všeoHeIﾐýIh podﾏieﾐkaIh poskytovaﾐej služHy a ﾐa ﾐašej ┘eHovej stráﾐke www.comp-shop.sk v dokumente 

Ozﾐáﾏeﾐie o spraIúvaﾐí osoHﾐýIh údajov. )ákazﾐík udeľuje Poskytovateľovi súhlas podľa GPDR ﾐa použitie svojej e-

ﾏailovej adresy a telefóﾐﾐeho čísla pre ﾏarketiﾐgové účely v ráﾏIi podﾐikateľskej čiﾐﾐosti, ktorá súvisí s poskytovaﾐíﾏ 
ﾐašiIh služieH. 

Užívateľ :   Mesto Bytča 

Číslo zákazﾐíka 311016 

IČO: 00321192 DIČ: 2020626399 IČ DPH:  
UliIa, Mesto, PSČ: Náﾏestie Sloveﾐskej repuHliky ヱ, Bytča, ヰヱヴ ヰヱ 

Tel.č.:  0415073914 Mobil:  

E-mail: barbora.klucikova@bytca.sk VariaHilﾐý syﾏHol : 311016 

Adresa pripojenia: Ul. Dostojevského 9ンン/ヵ, Bytča, ヰヱヴ 01 

 

    

http://www.comp-shop.sk/
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3. Prípadﾐé zﾏeﾐy a úpravy tejto zﾏluvy Hudú riešeﾐé forﾏou saﾏostatﾐýIh písoﾏﾐýIh dodatkov zﾏluvy, ktoré sa 
staﾐú jej ﾐeoddeliteľﾐou súčasťou.  
4. )ﾏluva sa vyhotovuje v dvoIh e┝eﾏplároIh, z ktorýIh jedeﾐ oHdrží Užívateľ a jedeﾐ Prevádzkovateľ. 
5. )ﾏluva sa podpisuje ﾐa doHu ﾐeurčitú 

6. VšeoHeIﾐé podﾏieﾐky používaﾐia dátovej siete COMP-SHOP, s.r.o. sú dostupﾐé ﾐa ┘eHovej stráﾐke ┘┘┘.Ioﾏp-

shop.sk 

 

 

V ............................................ dňa ....................................  

 

 

 

------------------------------------------------------- 

podpis a pečiatka zástupIu Poskytovateľa 

------------------------------------------------------- 

podpis a pečiatka Užívateľa 

 



 OHjednávka služby internet 
Dodatok viazaﾐý k zﾏluve č. ンヱヱヰヱヶヰヲ 

www.comp-shop.sk 

Hotline Servis: 0918707770 Nonstop SMS: 0901777876   
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Poskytovateľ :              COMP-SHOP, s.r.o. , Sidónie Sakalovej ヱヵヰ, ヰヱヴ ヰヱ Bytča 

 IČO: 36800015 DIČ: 2022404890 IČ DPH: SK2022404890   
 

 
 

Užívateľ :   Mesto Bytča 

Číslo zákazﾐíka 311016 

IČO: 00321192 DIČ: 2020626399 IČ DPH:  
UliIa, Mesto, PSČ: Náﾏestie Sloveﾐskej repuHliky ヱ, Bytča, 014 01 

Tel.č.:  0415073914 Mobil:  

E-mail: barbora.klucikova@bytca.sk VariaHilﾐý syﾏHol : 311016 

Adresa pripojenia: Ul. Dostojevského 9ンン/ヵ, Bytča, ヰヱヴ ヰヱ 

 

    

 

 

OHjednávka služieH: INTERNET 

 

Názov: OptiIký iﾐterﾐet MŠ a Jedáleň  Viazanosť (v mesiacoch): 24 

 

Pﾚvodná cena: 30,00 EUR óľava : 0,00 EUR Cena po zľave: 30,00 EUR/mesiac  

 

Parametre služHy - rýchlosť: Sťahovaﾐie: 100000 kbps Odosielanie: 10000 kbps 

Fakturácia: 
 Užívateľovi Hude vystavovaﾐá podľa zvoleﾐého oHdoHia faktúra. Faktúrou sa pre teﾐto účel rozuﾏie akýkoľvek 

vyúčtovaIí doklad ﾐezávisle ﾐa jeho poﾏeﾐovaﾐí ふﾐapr. faktúra, predfaktúra, predpis úhrad, splátkový kaleﾐdár, 
výzva k úhrade, a podoHﾐeぶ 

 zvoleﾐé fakturačﾐé oHdoHie -  - ﾏesačﾐe   - štvrťročﾐe   - polročﾐe   - ročﾐe  
 faktúra bude zasielaﾐá elektronicky na eﾏailovú adresu:  barbora.klucikova@bytca.sk  

  zasielanie papierovej kópie faktúry poštou, kde Hude k ﾏesačﾐej faktúre prirátaﾐá čiastka za poštovﾐé podľa 
aktuálﾐeho Ieﾐﾐíka/tarify 

 každá faktúra je splatﾐá ヱヵ dﾐí od jej vystaveﾐia 

 všetky Ieﾐy sú uvádzaﾐé s DPH pokiaľ ﾐie je uvedeﾐé iﾐak. 

 

 

 

 

Miesto, dátuﾏ podpisu:       

 

------------------------------------------------------- 

podpis a pečiatka  
zástupIu Poskytovateľa 

------------------------------------------------------- 

Mesto Bytča 

podpis a pečiatka Užívateľa 

 


