
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:   Obec Senohrad 

  sídlo:  Senohrad 151  

  IČO:  00320234 

  zastúpený: Mgr. Oľga Bartková, starostka obce 

  bank. spoj.: SK71 0200 0000 0000 0162 0412 

  

  (ďalej len „Účastník 1/“) 

 

a 

 

Účastník 2:   Detronics, s.r.o. 

  sídlo:   Buzulucká 3, 960 01 Zvolen 

  IČO:  45318565 

  IČ DPH: SK2022960192 

zapís. v  Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej 

Bystrici, oddiel : Sro, vložka č. : 17588/S 

zastúpený: Vladimír Kučera - konateľ 

  

  (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 

elektronickej komunikačnej siete. 

 

3. 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 budovanie elektronických komunikačných sietí. 

 

4. Konštatuje sa, že Účastník 1/ má vydané povolenie na využitie elektrických stĺpov pre 

vybudovanie hybridnej infraštruktúry v Obci.  

 

 



II. 

PREDMET ZMLUVY 

 

1. Účastník 1/ a Účastník 2/ sa dohodli, že Účastník 2/ v spolupráci s Účastníkom 1/ 

vybuduje v Obci vzdušné vedenie - hybridnú elektronickú komunikačnú sieť, pričom na jej 

vybudovanie použije stĺpy elektrického vedenia, ku ktorým má Účastník 1/ povolenie na 

vybudovanie telekomunikačnej infraštruktúry.  

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že na nákladoch výstavby hybridnej elektronickej siete sa 

budú podieľať v nasledovnom rozsahu: 

 

- investícia Účastníka 1/: vo výške nákladov metalických  vodičov pre obecný rozhlas 

- investícia Účastníka 2/: všetky ostatné náklady spojené s výstavbou, prevádzkou a 

údržbou hybridnej elektronickej siete  

    

3. Účastník 1/ sa týmto zaväzuje, že pre účely vybudovania hybridnej elektronickej 

komunikačnej siete bezodplatne zabezpečí Účastníkovi 2/, za účelom vybudovania siete,  

prístup k elektrickým stĺpom,  ktoré sú potrebné pre vybudovanie siete a zároveň bezodplatne 

poskytne nevyhnutnú súčinnosť s jej vybudovaním. Účastník 1/ dáva týmto výslovný súhlas 

k bezodplatnému umiestneniu hybridnej siete v Obci vzdušnou cestou s použitím 

elektrických stĺpov.  Neposkytnutie súčinnosti oprávňuje Účastníka 2/ od tejto zmluvy 

okamžite odstúpiť. 

 

4. Účastník 1/ sa týmto zaväzuje na výzvu Účastníka 2/ bez zbytočného odkladu uhradiť 

náklady 2 x metalických vodičov, v cene 1,--€ s DPH/meter. 

 

5. Účastník 2/ sa týmto zaväzuje, okrem nákladov, na ktoré je zaviazaný Účastník 1/, na 

vlastné náklady vybudovať hybridnú elektronickú sieť v Obci.   

 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že hybridná sieť bude obsahovať metalické vodiče pre 

verejný rozhlas a optickú kabeláž pre dátové a elektronické komunikačné služby v obci. 

 

7. Konštatuje sa, že Účastník 1 sa stane výlučným vlastníkom metalických vodičov 

hybridnej siete  a Účastník 2 sa stane  výlučným vlastníkom optických vlákien hybridnej 

siete. 

 

8. Po vybudovaní hybridnej siete bude Účastník 1/  počas platnosti tejto zmluvy 

využívať metalickú časť kabeláže na verejný rozhlas Obce. Optické vlákna budú slúžiť 

výhradne pre účely Účastníka 2/.  

 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že Účastník 2/ zabezpečí prostredníctvom vybudovanej 

elektronickej siete Účastníkovi 1/ bezodplatné pripojenie obecného úradu, základnej školy 

s materskou školou, požiarnej zbrojnice k internetu, všetkých kamerových systémov Obce 

a projektu WiFi pre Teba. 

 

10. Zmluvné strany sa dohodli, že Účastník 1/, bez nároku na odplatu, sa zaväzuje 

poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť, aby Účastník 2/ prostredníctvom vybudovanej siete 

mohol neobmedzene poskytovať svoje komerčné služby občanom Obce a iným subjektom 

nachádzajúcim sa v Obci. 

 



11.       Zmluvné strany sa dohodli, že akýkoľvek zásah Účastníka 1/ do metalických vodičov 

a Účastníka 2/ do optickej siete /teda zásah do hybridnej siete/, najmä úpravy, trasovanie, 

zrušenie a podobne, je možné vzhľadom k tomu, že sú súčasťou jednotnej hybridnej siete, len 

s predchádzajúcim písomným súhlasom druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tohto 

záväzku je poškodená zmluvná strana oprávnená od druhej zmluvnej strany si uplatňovať   

zaplatenie vzniknutej škody.  

   

 

III. 

DOBA PLATNOSTI ZMLUVY 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Účastníka 1/ 

a v Centrálnom registri zmlúv. 

 

 

IV. 

POVINNOSTI ÚČASTNÍKA 1/ 

 

1. Účastník  1/ sa zaväzuje poskytnúť komplexnú  súčinnosť Účastníkovi 2/ pri realizácii 

tejto zmluvy. 

  

2. Účastník 1/ sa zaväzuje zabezpečiť Účastníkovi 2/ primerané podmienky na to, aby 

Účastník 2/ mohol nerušene naplniť obsah tejto zmluvy v súlade s čl. II. zmluvy. 

 

3. Účastník 1/ sa zaväzuje, že v prípade potreby na vlastné náklady zabezpečí 

zakreslenie optickej infraštruktúry do mapy inžinierských sietí. 

 

4. Účastník 1/ sa zaväzuje zabezpečiť prepilovanie stromov v kritickych úsekoch 

hybridnej elektronickej komunikačnej siete. 

 

 

V. 

POVINNOSTI ÚČASTNÍKA 2/ 

 

1. Účastník 2/ sa zaväzuje Účastníkovi 1/ počas platnosti tejto zmluvy bezodplatne 

poskytnúť prípojky na kamerový systém a projekt WiFi pre Teba s tým, že Účastník 1/ berie 

na vedomie, že nevyhnutný hardware je povinný si zabezpečiť na vlastné náklady. 

 

2. Účastník 2/ sa zaväzuje, že Účastníkovi 1/ počas platnosti tejto zmluvy poskytne 

bezodplatne  internetovú prípojku pre budovu obecného úradu, základnej školy s materskou 

školou a požiarnu zbrojnicu. 

 

3. Účastník 2/ sa zaväzuje Účastníkovi 1/ počas platnosti tejto zmluvy bezodplatne 

poskytnúť súčinnosť pri inštalácii, údržbe a servise rozhlasových reproduktorov na 

predmetnej hybridnej elektronickej komunikačnej sieti. 

 

4. Účastník 2/ sa zaväzuje Účastníkovi 1/ počas platnosti tejto zmluvy bezodplatne 

odstrániť poruchy na vedení hybridnej elektronickej komunikačnej sieti. 

 



VI. 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 

1. Túto zmluvu je možné ukončiť dohodou alebo odstúpením od tejto zmluvy z 

dohodnutých dôvodov. 

 

2. Zmluvné strany môžu od tejto zmluvy okamžite odstúpiť a to v prípade, ak druhá 

zmluvná strana opakovane porušuje svoje povinnosti dohodnuté v tejto zmluve. Odstúpenie 

od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

 

3. Účastník 2/ je oprávnenie od tejto zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak nie je spôsobilý 

ďalej prevádzkovať vybudovanú hybridnú elektronickú sieť a to z akýchkoľvek dôvodov. 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú možnosť ukončiť túto zmluvu jej výpoveďou. 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

         V Senohrade , dňa 13.7.2022 

 

 

 

 

   ÚČASTNÍK 1/                     ÚČASTNÍK 2/ 

 

 

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


