ZMLUVA
O VYBUDOVANÍ A PREVÁDZKOVANÍ
TELEKOMUNIKAČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI
uzavretá v súlade s § 262 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej v texte len zmluva)

Účastník 1:

Účastník 2:

Obec Jalšovík
sídlo:
Jalšovík 23, 962 41 Bzovík
IČO:
00 647 501
zastúpený:
Balko Vladimír, starosta obce
bank. spoj.:
71636567/0900
(ďalej len „účastník 1“)
a
Detronics, s.r.o.
sídlo:
Buzulucká 3, 960 01 Zvolen
IČO:
45318565
SK2022960192
IČ DPH:
zapís.
v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici,
oddiel : Sro, vložka č. : 17588/S
zastúpený:
Vladimír Kučera - konateľ
bank. spoj.: č.ú. 2726241953/0200
(ďalej len „účastník 2“)

I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.

Účastníci prehlasujú, že sú plne spôsobilí nadobúdať práva a povinnosti s touto
zmluvou spojené.

2.

Účastníci vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú dobrovoľne, s účelom upraviť
vzájomné práva a povinnosti tak, aby účastník 2 mohol riadne vykonávať výstavbu a
údržbu telekomunikačnej siete.

3.

Účastník 1 prehlasuje, že výlučným vlastníkom vybudovanej telekomunikačnej siete
bude účastník 2.

4.

Účastník 2 je podnikateľom v zmysle § 2 Obchodného zákonníka. Účastník 2 má
právo na uzatvorenie zmluvy, keď jeho hlavným predmetom podnikania je
poskytovanie elektronických komunikačných služieb a elektronických komunikačných
sietí.
II.
PREDMET ZMLUVY

1.

Účastník 2 sa zaväzuje zabezpečiť vybudovanie telekomunikačnej siete v obci
s pripojením do dátovej siete Detronics, v rozsahu:

- optické káble (technická špecifikácia káblov v prílohe)

2.

Optické káble budú umiestnené podľa vzájomnej dohody medzi účastníkom 2
a účastníkom 1, a to nasledovne:
a) vzdušným vedením, t.j. optické káble budú umiestnené na stĺpoch obecného
rozhlasu, ktoré sú vo vlastníctve účastníka 1,
b) pozemným vedením, t.j. optické káble budú umiestnené do zeme, každému
takémuto uloženiu optického kábla do zeme bude predchádzať územné konanie, resp.
bude vykonané len s písomným súhlasom účastníka 1.

III.
DOBA PLATNOSTI ZMLUVY
1.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Platnosť a účinnosť tejto zmluvy nastáva
dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

IV.
POVINNOSTI ÚČASTNÍKA 1
1.

Účastník 1 sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť účastníkovi 2 pri realizácii tejto zmluvy.

2.

Účastník 1 sa zaväzuje zabezpečiť účastníkovi 2 všetky podmienky na to, aby
účastník 2 mohol nerušene naplniť obsah tejto zmluvy v súlade s čl. II. zmluvy.

3.

Účastník 1 sa zaväzuje, že na vlastné náklady zabezpečí zakreslenie optickej
infraštruktúry do mapy inžinierských sietí.

V.
POVINNOSTI ÚČASTNÍKA 2
1.

Účastník 2 sa zaväzuje, že účastníkovi 1 poskytne bezodplatne internetovú prípojku
pre budovu obecného úradu.

2.

Bude bezplatne prevádzkovať pripojenie obecného úradu do optickej siete
minimálnou rýchlosťou 20/10M.

3.

Bude bezodplatne prevádzkovať bezplatný Hot Spot pri obecnom úrade (Free Zone).

VI.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
1.

Túto zmluvu je možné ukončiť dohodou alebo výpoveďou so 6-mesačnou výpovednou

dobou, ktorá začína plynúť 1.dňa nasledujúceho mesiaca, po doručení výpovede
druhej zmluvnej strane.
2.

Účastník 1 môže zmluvu vypovedať len z dôvodu, ak účastník 2 opakovane porušuje
svoje povinnosti uvedené v čl. V. tejto zmluvy. Účastník 2 môže zmluvuvypovedať
len z dôvodu, ak účastník 1 opakovane potušuje svoje povinnosti uvedené v čl. IV.
tejto zmluvy.

3.

Výpoveď alebo dohoda o ukončení platnosti tejto zmluvy, musia byť urobené
v písomnej forme, inak sú neplatné.
VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.

Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.

2.

Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku
k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.

3.

Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

4.

Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných
strán obdrží jeden rovnopis tejto zmluvy.

5.

Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy
vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

Vo Zvolene, dňa

ÚČASTNÍK 1

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

ÚČASTNÍK 2

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

