
 
 

 
 
 
 
 
 

Zhrnutie k Zmluve o pripojení č. X 
 

ďalej len „Zhrnutie Zmluvy“ 
(podľa § 84 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách/ďalej len „Zákon“) 

 

• Toto Zhrnutie Zmluvy obsahuje hlavné prvky ponuky služby v zmysle požiadaviek práva EÚ.  
• Pomôže Vám porovnávať medzi ponukami služieb.  
• Úplné informácie o službe sú uvedené v iných dokumentoch špecifikovaných v tomto Zhrnutí Zmluvy. 
• Všeobecné podmienky na poskytovanie verejných služieb spoločnosti MARKANET, s. r. o. sa v 

tomto Zhrnutí Zmluvy označujú aj ako „Všeobecné podmienky“.  
• Súčasťou tohto Zhrnutia Zmluvy je Zmluva, Všeobecné podmienky, Cenník, Informácie pre 

koncových užívateľov a Formulár na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní od podpísania zmluvy. 
 

I. Identifika čné a kontaktné údaje podniku  
 

Obchodné meno:  MARKANET, s. r. o. 
Sídlo:     Čadečka 640, 022 01 Čadca 
IČO:    44645295 
DIČ:    SK2022769408 
Mobil:    0907 66 55 08 
E-mail:    info@markanet.sk 
Zapísaný v:   Obchodnom registri Okr. súdu v Žiline v odd. Sro, vložka číslo: 50906/L 

 

II. Vybrané služby a cena  
 

Špecifikácia služby: Tarifa MINI/EKONOMIK/STAMDARD/EXKLUSIVE/MAXI/SUPER/SPECIAL 
Mesačná cena:  internet X,00€ + prenájom wifi rútera 1,00€ = spolu X,00€ s DPH 
Stav služby:   aktívna od: X.X.202X 
Jednorázové poplatky:  inštalčný poplatok 49,00€ + WIFI ruter 30,00€ = spolu 79,00€ s DPH 
Dátový limit (FUP):  bez dátového limitu (neuplatňuje sa FUP) 
 

III. Zúčtovacie obdobie / Fakturácia  
 

Zúčtovacie obdobie je: jednomesačné / ročné 
Trvanie zúčtovac. obdobia: Od prvého kalendárneho dňa v mesiaci / roku (vrátane) do posledného 

kalendárneho dňa v mesiaci / roka (vrátane). 
Spôsob fakturácie:  elektronicky zaslaním na E-mail účastníka 
Perióda fakturácie:   mesačne / ročne 
Splatnosť faktúr:  30 dní od vystavenia 
 

IV. Rýchlos ť a kvalita internetovej služby  
 

1.   Rýchlosť sťahovania a jej dostupnosť 
Maximálna:   X Mbit/s, minimálne raz denne v čase od 0:00 do 23:59 
Minimálna:   X Mbit/s, nárazovo na krátku dobu behom max. vyťaženia siete 
Bežne dostupná:  X Mbit/s a viacej, minimálne 90% času. 
2.   Rýchlosť odosielania a jej dostupnosť 
Maximálna:   X Mbit/s, minimálne raz denne v čase od 0:00 do 23:59 
Minimálna:   X Mbit/s, nárazovo na krátku dobu behom max. vyťaženia siete 
Bežne dostupná:  X Mbit/s, minimálne 90% času. 
3.   Hodnoty oneskorenia 
Maximálna:   100 ms  
Jitter:    50 ms 
Stratovosť   do 5% 
Pozn.: uvedené hodnoty sú v nezaťaženom a bezporuchovom stave linky účastníka. 
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V. Trvanie zmluvy  
 

1.   Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
2.   Účastník má právo kedykoľvek vypovedať Zmluvu z akéhokoľvek dôvodu, alebo bez udania 
dôvodu. Ďalšie možnosti predčasného ukončenia platnosti Zmluvy sú uvedené v § 87 Zákona. 
3.   Výpovedná lehota uplynie posledným dňom kalendárného mesiaca / roka v ktorom bola výpoveď 
doručená. 
4.   Účastník má právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od uzatvorenia 
Zmluvy, a to aj v prípade, ak v tejto lehote Účastník začal využívať Služby. Účastník vyslovene 
súhlasí so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy podľa 
predchádzajúcej vety. Lehota na odstúpenie od Zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia 
Zmluvy. 
5.   Pri uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy, alebo pri výpovedi Zmluvy je Účastník povinný 
informovať Podnik o svojom rozhodnutí odstúpiť od Zmluvy jednoznačným vyhlásením, a to listom 
zaslaným doporučene poštou alebo doručeným osobne na adresu MARKANET, s. r. o., Čadečka 
640, 02201 Čadca, alebo telefonicky na tel. 0907665508, alebo elektronicky na E-mail 
info@markanet.sk, alebo do datovej schranky podniku. Na tento účel môže Účastník použiť vzorový 
formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý tvorí prílohu tohto Zhrnutia Zmluvy. 
 

VI.Ďalšie relevantné informácie a informácie pod ľa § 84 ods. 3 Zákona  
 

1.   Cena za aktiváciu služieb, opakujúce sa poplatky a poplatky súvisiace s prevádzkou sú uvedené 
v Cenníku. 
2.   Podrobnosti o konkrétnej Tarife služieb uvádza Podnik v Cenníku. 
3.   Na webovom sídle Podniku www.markanet.sk sú uvedené prostriedky, ktorými možno získať 
aktuálne informácie o všetkých platných tarifách a poplatkoch za údržbu. 
4.   Osobné údaje koncového užívateľa, ktoré je potrebné poskytnúť Podniku pred začatím 
poskytovania služby alebo vyžadovať v súvislosti s poskytovaním služby sú: meno, priezvisko, 
adresa trvalého pobytu, dátum narodenia fyzickej osoby, obchodné meno, miesto podnikania, 
identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa, obchodné meno, sídlo, 
identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, meno a priezvisko štatutára právnickej osoby a ďalej 
telefonne číslo, E-mail a adresa umiestnenia koncového zariadenia. 
6.   Mechanizmy riešenia sporov sú uvedené vo Všeobecných podmienkach v článku V. 
5.   Podnik neposkytuje osobitné produkty, služby a funkcie pre koncových užívateľov so zdravotným 
postihnutím. 
 

VII. Spolo čné a záverečné ustanovenia  
 

1.   Zhrnutie Zmluvy a Informácie podľa § 84 ods. 3. Zákona sa po uzavretí Zmluvy stávajú jej 
neoddeliteľnou súčasťou vrátane Všeobecných podmienok a Cenníka, ktoré boli Účastníkovi 
poskytnuté súčasne so Zhrnutím Zmluvy a Informáciami podľa § 84 ods. 3 Zákona. Zmluvné 
podmienky nie je možné jednostranne meniť zo strany Podniku ani Účastníka, ak Zákon 
neustanovuje inak (napr. § 87 ods. 10). 
2.   Podnik je povinný poskytnúť toto Zhrnutie Zmluvy a Informácie podľa § 84 ods. 3 Zákona pred 
uzatvorením Zmluvy, a to bezplatne. 
3.   V prípade, že dôjde k uzavretiu Zmluvy, Účastník sa zaväzuje plniť svoje povinnosti v súlade so 
Zmluvou, Zhrnutím Zmluvy, Informáciami podľa § 84 ods. 3 Zákona, Všeobecnými podmienkami a 
Cenníkom a za podmienok v nich stanovených. 
 
 
 
 
V Čadci dňa: X  
                                                                                         ..……………………………………… 
 
                                                                                               Podpis podniku - zastúpený  
                                                                                          Martinom Karaszom – konateľom 
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