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D O D A T O K k z m I u v e č. 6 

o pripojení a poskytovaní verejných služieb cns-nct

prístupu do siete internet 
evidenčné číslo zmluvy: ZINT-PN200706 I 8 

1. Zmluvné strany

t

1. 1. Poskytovateľ:
obchodné meno: ens s. r. o.
sídlo: Ivánska cesta 23, 821 04 Bratislava
prevádzka: Pod Párovcami 7271/157, 921 01 Piešťany
IČO: 35872926
DIČ: 2021773589
JČ DPH: 
zapísaný v Obchodnom registri: Okr. súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 30387/B 
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
číslo účtu: 
telefón: 
fax: 033 281 20 40
e-mail: info@cns-net.sk
zastúpený: Ing. Ivan Kostelný-konateľ
(ďalej len „Poskytovatel"')

1.2. Užívateľ: 
obchodné meno/meno: Obec Trenčianske Bohuslavice 
sídlo/bydlisko: Trenčianske Bohuslavice 135, Bošáca, 913 07 
IČO/RČ:00312061 
DIČ: 2021080028 
IČ DPH: 
bankové spojenie: 
zapísaný v obchodnom registri: 
telefón: 
e-mai I: obec@trencianskebohuslavice.sk
za užívateľa objednal:
(ďalej len „Užívate!"')

1.3. Uvedenú zmluvu zmluvné strany na základe vzájomnej dohody menia v bodoch 2.1.1 , 4.1, 
5.4 a 5.5. 

2. Predmet Zmluvy

2.1. Na základe Zmluvy:
2.1.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Užívateľovi počas trvania Zmluvy verejnú

elektronickú komunikačnú službu prístupu do siete internet podľa Objednávky OINT
PN200706 l 8, a to za nasledovných podmienok: 

Typ poskytovaného pripojenia: optické 

Rýchlosť pripojenia: 500 Mega opti 

Obmedzenie: neobmedzené 









7.5. U�ívateľ svojím podpisom dáva súhlas, aby údaje o jeho osobe boli spracované v zmysle 

,,
)edpisov o ochrane osobných údajov v informačných systémoch spoločnosti ens, s.r.o.

7.6. Zmluva sa vyhotovuje v 2 (slovom: dvoch) rovnopisoch, pričom, 1 (slovom: jeden) rovnopis 
Zmluvy obdrží po uzavretí Zmluvy Užívateľ a l (slovom: jeden) rovnopis Zmluvy obdrží 
Poskytovateľ, resp. obchodný zástupca Poskytovateľa, ktorý v mene Poskytovateľa uzavrie Zmluvu 
s Užívateľom. 

7.7. Zmluvné strany si Zmluvu a všetky Zmluvné dokumenty prečítali, všetky ich ustanovenia sú 
im jasné a zrozumiteľné, v celom rozsahu im porozumeli a súhlasia s nimi, na dôkaz čoho obe 
zmluvné strany pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 

V Piešťanoch, d11a: 16.09.2021 

Poskytovateľ 

V Piešťanoch, dňa: 16.09.2021 

Užívateľ 


