
 

 

ZMLUVA o využívaní HVPS 
uzatvorená v zmysle ust. § 657 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Zmluva“) 

 

 
 
Zmluvná strana 1 

Úplný názov organizácie: Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku  

Adresa sídla: Palisády 736/46 81106 Bratislava -  

mestská časť Staré Mesto 

Zastúpený:   Mgr. Ivan Eľko, generálny biskup 

 Ing. Renáta Vinczeová, generálna dozorkyňa 

IČO:  00179213 

IBAN:  SK4202000011690000443012 

 
a  
 

Zmluvná strana 2 

Úplný názov organizácie: ....................................................................................................... 

Adresa sídla: ....................................................................................................... 

Zastúpený:  ....................................................................................................... 

IČO:  ....................................................................................................... 

IBAN:  ....................................................................................................... 

Email:  ....................................................................................................... 

Zoznam telefónnych čísel v HVPS*:  ....................................................................................................... 

 ....................................................................................................... 

*Potrebné uviesť všetky telefónne čísla v HVPS uhrádzané Vašou organizáciou. 

(zmluvná strana 1 a zmluvná strana 2 ďalej spoločne len „zmluvné strany“) 
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Úvodné ustanovenie 

 
Dňa 1.10.2020 uzavrela zmluvná strana 1 so spoločnosťou O2 Business Services, a. s. zmluvu, 

na základe ktorej môžu predstavitelia a funkcionári zmluvnej strany 2 využívať služby 

Hlasovej virtuálnej privátnej siete (ďalej len „HVPS“). 

 
Článok I 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvnej strany 1 umožniť predstaviteľom 

a funkcionárom zmluvnej strany 2 vstup do HVPS poskytovanej spoločnosťou O2 

Business Services, a. s., ako aj záväzok zmluvnej strany 2 hradiť náklady pripadajúce na jej 

predstaviteľov a funkcionárov, ktorí služby HVPS využívajú. 

 
Článok II 

Doba trvania zmluvy a spôsob jej ukončenia 

 
1. Zmluvná strana 2 sa zaväzuje, že zmluvnej strane 1 bude uhrádzať náklady za využívanie 

služieb HVPS jej predstaviteľmi a funkcionármi a to každý mesiac v rozsahu 

vyúčtovacieho listu predloženého za každé telefónne číslo. 

2. Zmluvná strana 2 sa zaväzuje za využívanie služieb HVPS uhrádzať náklady zmluvnej 

strane 1 do 7 dní od doručenia vyúčtovacích listov. 

3. V prípade, ak náklady za poskytnuté služby nebudú pripísané na účet zmluvnej strane 1 

do 10 dní po dátume splatnosti, zmluvná strana 1 službu HVPS zmluvnej strane 2 

deaktivuje. K opätovnej aktivácii služby HVPS zmluvná strana 1 pristúpi až po pripísaní 

dlžnej sumy na jej bankový účet. 

 
Článok III 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia zmluvy možno vykonať na základe dohody zmluvných 

strán vo forme písomných dodatkov označených príslušným poradovým číslom 

a podpísaných obomi zmluvnými stranami. 

3. Skutočnosti, ktoré táto zmluva neupravuje, sa riadia platnými právnymi predpismi 

Slovenskej republiky, a to príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

4. Zmluva bola vypracovaná v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá 

zmluvná strana dostane jeden rovnopis. 

5. Ak je ktorékoľvek ustanovenie zmluvy neplatné, odporovateľné alebo nevymáhateľné 

alebo sa takým stane, nebude to mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť jej ďalších 

ustanovení, ak je možné toto ustanovenie oddeliť od zmluvy ako celku. Zmluvné strany 

vyvinú maximálne úsilie s cieľom nahradiť také ustanovenie novým, ktoré bude svojím 
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obsahom a účinkom čo najviac podobné neplatnému, odporovateľnému alebo 

nevymáhateľnému ustanoveniu. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne 

nevýhodných podmienok a ani v omyle. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé k 

právnym úkonom, že text tejto zmluvy je určitým a zrozumiteľným vyjadrením ich vážnej 

a slobodnej vôle byť ňou viazaný, a že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, tejto zmluve 

v celom rozsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom k nej pripájajú svoje 

vlastnoručné podpisy.  

 

 

V .........................................., dňa .......................       V Bratislave, dňa ....................... 

 

............................................................ ............................................................ 

           podpis zmluvnej strany 2          podpis zmluvnej strany 1 
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