
Príloha č.1 k Zmluve o pripojení č. BNSK0779 

Poskvtovatel': Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o., Farská 7, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
IČO, IČ DPH: 36 297 771, SK2020140848, banka: VÚB a.s., č.ú.: 2688633154/0200 
zastúpená: Bc. Adrián Mokriš, konatel' spoločnosti 
Register: Okresný súd Trenčín, spis. zn.: S.r.o. 10460/R 

Účastník: Obecný úrad H.Naštice, Horné Naštice 75, 95641 Horné Naštice 
IČO (d.nar.,OP): 00310433 IČ DPH/DIČ:2021053408/ banka, č.ú: 
zastúpená: Jozef Hedera, starosta 

Čl. I. Špecifikácia poskytovaných služieb 

l. Poskytovatel' poskytne účastníkovi verejnú telekomunikačnú službu PBI.Networking v nasledovnom rozsahu: 

-služby rádiovej siete WIFI //služby optickej siete ·charizma: kód služby: HDi.standard 

2. Pripojovací bod poskytovatel'a: Bánovce n.B. pripojovací bod účastníka: Horné Naštice 

3. Minimálna doba využívania služieb ("viazanosť zmluvy") bola dohodnutá do 31.12.2017. 

4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že za poskytovanie služieb počas trvania zmluvy je účastník povinný na príslušné 
obdobie vopred platiť poskytovatel'ovi odplatu za poskytovanie služby vo výške súčtu všetkých poskytovaných služieb podľa 
tarify poskytovatel'a. 

S. V prípade, ak zmluva nebude trvať minimálne po dobu, na ktorú sa užívateľ zaviazal v bode 1.3 Prílohy č.l zmluvy, tak je 
užívateľ povinný zaplatiť poskytovatel'ovi dohodnuté zmluvné penále vo výške podl'a Prílohy č.2 čl. 10 bod 2. 

6. Kredit podľa zmluvy sa poskytuje za každú minútu výpadku, za ktorý nesie zodpovednosť poskytovatel' vo výške alikvótnej 
čiastky sumy splatnej za príslušné služby za mesiac, v ktorom k výpadku prišlo. 

7. Poskytovatel' zabezpečí služby k prístupu do siete internet protokolom IP a zabezpečí pridelenie lP adries. Poskytova tel' 
spravuje pre všetky prípojky účastníka sekundárny DNS server, čo je zahrnuté v cene podľa ustanovení tejto zmluvy. 

8. Termín začiatku plnenia predmetu zmluvy je stanovený na: 1.1.2017 

Čl. II. Poplatky za d'alšie služby 

l. Výška poplatkov za všetky služby sa riadi platnou tarifou poskytovatel'a (cenník), ktorá je uvedená v Prílohe č.3 tejto zmluvy a 
tvorí súčasť tejto zmluvy. V prípade, že tarifa neobsahuje požadovanú službu, bude táto spoplatnená dohodou zmluvných 
strán. 

2. Poskytovateľ zriadil a prevádzkuje pre potreby nahlasovania porúch dohl'adové stredisko siete, ktoré je v prevádzke NONSTOP 
na pevnom tel.č. 038-760 4980 (mimo prac. času automatický záznamník s nahratím a presmerovaním odkazov na 
pracovníka dohl'adu). Nahlasovať poruchy je možné aj cez "hotline" formulár na stránke www .pbi.sk (v časti "Kontakty"). 

V Bánovciach n.B. dňa: 1.1.2017 
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