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Zmena viazanosti
DODATOK č. 2  

k zmluve:
1740/1 

Zmluvné strany

Prevádzkovateľ: HGdata s.r.o.
Adresa / sídlo: Ždiar 473

059 55 Ždiar
Štatutárny zástupca: Marcel Budzák
IČO: 36852252
DIČ: 2022475477
Bankové spojenie: Tatra banka: SK3511000000002621158221

Výpis z obch. registra: Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro Vložka číslo:
19295/P

Užívateľ: Obec Stráne pod
Tatrami

Adresa / sídlo: Obecný úrad 2
059 76 Stráne pod
Tatrami

IČO / DIČ /
IČDPH:

00326593 /
2020697305 /

Adresa
pripojenia:

Stráne pod
Tatrami 2  
059 76 Stráne pod
Tatrami

čl. I.
Predmet dodatku

1. Užívateľ sa zaväzuje, že po dobu 24 mesiacov odo dňa uvedeného v bode 6 tohoto dodatku (ďalej tiež "doba
viazanosti") zotrvá v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom podľa zmluvy v znení tohoto dodatku ako účastník služieb
poskytovaných poskytovateľom a po celú túto dobu bude bez prerušenia tieto služby využívať.
2. Užívateľ vyhlasuje, že nemá žiadne finančné záväzky voči prevádzkovateľovi, ktoré v deň, keď bude podpisovať tento
dodatok, by boli po lehote ich splatnosti.
3. Užívateľ potvrdzuje, že zmluva, ku ktorej sa uzatvára tento dodatok, je platná.
4. Užívateľ uzatvoril tento dodatok v rámci prevádzkovania nasledovných služieb:
    ⚬ Balíček: HGnet 3, 10/1,5 Mb/s (18.00€)
    ⚬ Zľava viazanosť: -3,00€
    ⚬ Mesačný poplatok: 15€

5. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu viazanosti uvedenú vyššie.
6. Doba viazanosti začína plynúť od 1.2.2023, kedy nadobúda tento dodatok účinnosť.
7. V prípade uzavretia zmluvy z viazanosťou, sa táto po jej skončení automaticky obnoví. Cena tak zostáva nezmenená.
Zákazník má možnosť zmeniť alebo ukončiť službu počas troch mesiacov pred skončením obdobia viazanosti a to k dátumu
ukončenia viazanosti.
8. Iné spôsoby zániku tohoto dodatku sa riadia obdobne ustanoveniami  Všeobecných podmienok  HGdata s.r.o. (ďalej len
Podmienky).
9. V prípade zániku tohoto dodatku zo strany poskytovateľa, zaniknú všetky práva užívateľa na poskytovanie zliav a/alebo
iných zvýhodnení plynúcich z viazanosti.
10. V prípade zániku tohoto dodatku zo strany uživateľa, zaniknú všetky práva užívateľa na poskytovanie zliav a/alebo
iných zvýhodnení plynúcich z tohoto dodatku a z viazanosti.

čl. II.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť len písomnou formou po dohode oboch
zmluvných strán.
2. Ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden exemplár obdrží Prevádzkovateľ a jeden exemplár
obdrží Užívateľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho
vlastnoručne podpisujú.
5. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
 
V Kežmarku  25.01.2023
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_______________________________________
pečiatka a podpis zodpovednej osoby

za HGdata s.r.o.

 _______________________________________
pečiatka / podpis zodpovednej osoby 

za užívateľa


