
ZMLUVA č.GAYA/ 2061271 .5 (dodatok č.4) 

 o poskytovaní služieb v sieti Internet 

 
poskytovateľom 

GAYA, s.r.o. 
P.O.Hviezdoslava 23B, 036 01 Martin 

IČO: 36 430 307, IČDPH: SK2022003863 

zapísaným v Obch.registri Okresného súdu Žilina, 

Oddiel Sro, Vložka číslo: 16191 /L 

web: www.gaya.sk, e-mail: gaya@gaya.sk 

pracovné dni  9.00 - 17.00 

- servis, zmluvy: 043/324 0000; centrum@gaya.sk 

- fakturácia: 043/324 0033; ekon@gaya.sk 

 

a zákazníkom 

 

 

Psychiatrická liečebňa Sučany 
 

Hradiská 20  

03852 Sučany 

 

 

IČO:17335612 IČDPH/DRČ:SK2020598888 

 

Touto zmluvou sa zaväzuje poskytovatel' vytvoriť pre zákazníka prípojné 

miesto siete Internet a zabezpečiť zákazníkovi možnosť pripojenia na 

sieť Internet 24 hodín denne. Zákazník sa zaväzuje platiť za to 

poskytovateľovi pripojenia odplaty podľa tejto zmluvy. 

Prílohy k zmluve: 1. Splátkový kalendár, 2. Všeobecné obchodné 

podmienky. identifikačné číslo: 3558 kontakt: 0903554223 

prístupové heslo: heslo zariadenia:  Nastavenie prístupových parametrov:  172.26.200.10 

IP adresa: 172.26.10.134 

Maska siete: 255.255.0.0 

IP adresa brány: 172.26.255.10 

Primárne DNS: 80.242.32.2 

Alternatívne DNS: 80.242.32.20 

POP3/SMTP: mail.gaya.sk  

WEB mail: webmail.gaya.sk  

fax POP3/SMTP: voip1.gaya.sk 

meno 

 

Viď príloha 

heslo 

 

Viď príloha 

Alias / parameter 

 

Viď príloha 

aktivovaná služba parameter jedn.cena jedn.zľava daňový základ 

EXT_MAIL_ALLOW -  0,00 0,00 0,00 EUR 

GAYA 5W pripojenie 5 Mbit/1024kbit (agregácia 1  17,50 0,00 17,50 EUR 

verejná IP smerovanie verejnej IP adresy-  3,29 0,00 3,29 EUR 

GAYA WEB WEB priestor www.gaya.sk/~ 0,00 0,00 0,00 EUR 

GAYA FTP FTP priestor ftp.gaya.sk 0,00 0,00 0,00 EUR 

GAYA Mail účet + e-mail schránka @gaya.sk 0,00 0,00 0,00 EUR 

DNS parking  plsucany.sk 0,00 0,00 0,00 EUR 

GAYA WEB WEB priestor ftp.plsucany.sk 0,00 0,00 0,00 EUR 

GAYA FTP FTP priestor www.plsucany.sk 0,00 0,00 0,00 EUR 

GAYA Mail účet + e-mail schránka @plsucany.sk 0,00 0,00 0,00 EUR 

obdobie zmluvy viazanosť bezplatne fakt.obdobie zľava poplatok za fakt.obdobie s DPH (1EUR=30,1260SKK) 

01.12.2014 - 
30.11.2016 

24 mesiacov 0 mesiacov mesačne 0,0 % 24,95 EUR 751,64   SKK 

1. Predmetom tejto Zmluvy je a.) záväzok Poskytovateľa zriadiť pripojenie Zákazníka do siete Internet a poskytovať Zákazníkovi počas trvania Zmluvy Internetové služby a plniť ďalšie 

povinnosti uvedené v Zmluve b.) záväzok Zákazníka riadne a včas platiť cenu za zriadenie a poskytovanie Služieb špecifikovaných v tejto Zmluve alebo neskôr dohodnutých medzi 

Poskytovateľom a Zákazníkom na základe tejto Zmluvy a dodržiavať svoje povinnosti v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, vrátane jej súčasti, ktorú tvoria Všeobecné obchodné 

podmienky poskytovania elektronických komunikačných sietí a služieb spoločnosti GAYA, s.r.o. 2. Cena za poskytované služby je dojednaná vo výške určenej v cenníku aktuálne 

platnom v čase ku dňu poskytovania služieb, pripadne v aktuálnom znení Všeobecných obchodných podmienok, ak nieje v tejto Zmluve dohodnuté inak. 3. Zákazník vyhlasuje, že sa 

oboznámil s ustanoveniami tejto Zmluvy, so Všeobecnými obchodnými podmienkami a Cenníkom, ktoré sa ako súčasť tejto Zmluvy zaväzuje riadne dodržiavať. Zákazník svojim 

podpisom potvrdzuje, že službu, ktorá mu je poskytovaná na základe tejto zmluvy preberá dňom podpisu preberacieho protokolu. Zákazník vyhlasuje, že neexistujú prekážky zo strany 

tretích osôb, ktoré by bránili realizácii a prevádzkovaniu pripojenia podľa tejto Zmluvy. 4. Zákazník je povinný všetky reklamácie spojené s poskytovaním služby oznamovať osobne 

alebo telefonicky na tel. č. 043/3240000. V prípade reklamácie, ktorá nebude uznaná za oprávnenú, budú zákazníkovi účtované servisné hodiny podľa platného cenníka. 5. V prípade, že 

po uzatvorení tejto Zmluvy vyjdú najavo okolnosti, ktoré znemožňujú pripojenie, alebo vyžadujú demontáž zariadení nevyhnutných pre pripojenie, a ktoré nezávisia od vôle 

poskytovateľa, poskytovatel' je oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

6. Poskytovatel' bude používať údaje o Zákazníkovi za podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach a v príslušných právnych predpisoch. Účel, spôsob a rozsah 

spracovania osobných údajov o Zákazníkovi je bližšie špecifikovaný vo VOP. V prípadoch, kde môže Zákazník zamedziť, aby sa jeho osobné údaje používali na určité účely, môže 

kedykoľvek písomne oznámiť Poskytovatelovi, že si neželá, aby tieto boli používané. Ak je podmienkou spracovania údajov udelenie súhlasu Zákazníka, môže Zákazník v prípade jeho 

udelenia takýto súhlas kedykoľvek odvolať. Viac informácií o používaní osobných údajov je možné nájsť na www.gaya.sk, alebo na internetovej stránke Poskytovateľa, ktorá ju môže v 

budúcnosti nahradiť. Zákazník súhlasí, aby mu boli zo strany Poskytovateľa zasielané oznamy s informačným obsahom. 7. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania 

oboma zmluvnými stranami. Túto zmluvu je možné meniť niektorým zo spôsobov dojednaných v tejto zmluve alebo Všeobecných obchodných podmienkach a to výhradne formou 

písomne vyhotoveného dodatku, podpísaného oboma zmluvnými stranami. 8. Zmluvné strany sa dohodli, že ich záväzkový vzťah sa s poukazom na § 262 ods. 1 zák. č. 513/1991 Zb. 

spravuje ustanoveniami Obeh. zákonníka. 9. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotoveni. Zmluvné strany 

vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú. 10. Tento dodatok číslo 4 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu, pričom 

platnosťou tohto dodatku stráca platnosť pôvodná zmluva a jej predch. dodatky. Tento dodatok predstavuje dňom podpisu práva a povinnosti zmluvných strán v úplnom znení. 

SÚHLAS SO ZASIELANÍM ELEKTRONICKEJ FAKTÚRY: Zákazník podpisom zmluvy vrátane jej VOP potvrdzuje, že v súlade s ustanovením § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 

222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov súhlasí so zasielaním elektronických faktúr a súčasne potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami ich zasielania. 

 Adresa pre zasielanie: ........................................................................................ 
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