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ZMLUVA – o spolupráci  

a o zabezpečení pripojenia k verejným telekomunikačným službám 
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení v spojení so Zákonom č. 

351/2011 o elektronických komunikáciách v platnom znení  
(ďalej len „Zákon“) medzi: 

 
 

 
 
Poskytovateľom:  
  
Obchodné meno : Spoje, s.r.o. 
Sídlo : Robotnícka 3905/6, 974 01 Banská Bystrica 
IČO : 45 607 028 
DIČ : 2023055254 
IČ DPH : SK2023055254 
Zapísaný v : Obch.Reg.Okr.súdu B.Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 18459/S 
Konajúci : Ing. Miloš Ország, ml. 
bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s. 
číslo účtu IBAN : SK53 0900 0000 0004 3544 9800 
 
 
a 
 
Užívateľom 
 
Obchodné meno : Obec Kynceľová 
Sídlo : Kynceľová 39, 974 01 Banská Bystrica 
IČO : 00647659 
DIČ : 20211008914 
Konajúci : starostka obce: Ing. Martina Kubišová PhD. 
bankové spojenie : VÚB Banka, a.s. 
číslo účtu IBAN : SK64 0200 0000 0031 5905 4055 
 
 
  
 

 
Článok I. 

Preambula 
 

1. Poskytovateľ a užívateľ touto zmluvou upravujú svoju vzájomnú spoluprácu a svoje vzájomné obchodné 
vzťahy v oblasti zabezpečenia a poskytovania digitálnych elektronických komunikačných služieb najmä  
v nadväznosti na projekt z EU fondov  Wifi pre teba.  

2.  Užívateľ vyhlasuje, že na nehnuteľnostiach (pozemkoch resp. objektoch), ktorých je výlučným 
vlastníkom, umožní Poskytovateľovi vykonávať výkopové práce, montážne a údržbové práce podľa čl. II 
bodu 2. tejto zmluvy a umožní Poskytovateľovi v rámci realizácie predmetných  prác pokládku alebo 
vzdušný záves telekomunikačných chráničiek a optického kábla v súlade s touto zmluvou.  

3. Poskytovateľ vyhlasuje, že je technicky aj personálne odborne spôsobilý vykonávať všetky služby v 
oblasti elektronických komunikácií v zmysle Zákona. 
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4. Na základe tejto zmluvy sa služby a aktivity súvisiace s plnením podľa tejto zmluvy budú všeobecne 
volať ako projekt „OBEC NET“ 

 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných vzťahov zmluvných strán pri pokládke 

telekomunikačných chráničiek a inštalácii optického kábla závesným spôsobom, pri realizácii, respektíve 
zabezpečovaní nasledovného plnenia: 
1.1 Vybudovanie   wifi hotspotov v zmysle EU projektu Wifi pre teba 
1.2 Pripojenie do vysokorýchlostnej optickej siete Poskytovateľa pre digitálny obecný rozhlas. 
1.3 Virtuálnych privátnych okruhov (ďalej iba „VPN“), . 
1.4 Komunikačných kanálov pre bezpečnostný kamerový systém s vysokým rozlíšením. 
1.5 Telefónnej hlasovej služby IP Phone. 
1.6 Prístupu do siete internet včítane zahraničnej konektivity. 
1.7 Prístupu k digitálnej IPTV s rozšírenou programovou ponukou a zaradenie obecného televízneho 

informačného nekomerčného kanálu do bezplatnej programovej ponuky po spustení komerčnej 
digitálnej IPTV  pre občanov obce. 

1.8 Vybudovania komunikačného prístupového uzla (POP) v priestoroch obecného úradu. 
2. Predmetom tejto zmluvy je tiež záväzok Užívateľa umožniť Poskytovateľovi vykonať pokládku 

telekomunikačných chráničiek a inštaláciu optického kábla v rámci všetkých realizovaných výkopov na 
pozemkoch alebo podperách  a stĺpoch v užívaní alebo vo vlastníctve obce (ďalej aj ako „inštalácia“) 
a pri ktorých to nevylučuje príslušná technická norma, alebo zákon, alebo vyhláška (napr. nie je možné 
vykonať pokládku telekomunikačného kábla v ochrannom pásme príslušného rozvodu 

3. Užívateľ súhlasí s     vybudovaním vysokorýchlostnej  siete v obci  nad povrchom zeme  v zmysle 
Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.532/2002 Z.z., par.4 bod 5e, ktorá 
dopĺňa Stavebný zákon.  

4. Predmetom tejto zmluvy je tiež záväzok Užívateľa umožniť Poskytovateľovi vykonať  umiestnenie 
dočasných závesných vedení na všetky stĺpy a podpery v obci ku ktorým má obec vlastnícke právo alebo 
má iné právo na takýto úkon. 

5. Poskytovateľ sa na základe tejto zmluvy a po riadnom dokončení celej pokládky zaväzuje  poskytovať 
Užívateľovi počas trvania tejto Zmluvy zadarmo verejné telekomunikačné služby v nasledovnom 
rozsahu: 

5.1 Pripojenie do vysokorýchlostnej optickej siete Poskytovateľa pre wifi hotspoty v zmysle  
projektu EU Wifi pre teba 
5.2 Pripojenie do vysokorýchlostnej optickej siete Poskytovateľa pre digitálny obecný rozhlas 
5.3 Pripojenie do vysokorýchlostnej optickej siete Poskytovateľa pre virtuálne privátne okruhy 
(ďalej iba „VPN“), . 
5.4 Pripojenie do vysokorýchlostnej optickej siete Poskytovateľa  pre najviac 20 komunikačných 
kanálov pre bezpečnostný kamerový systém s vysokým rozlíšením. 
5.5 Pripojenie do vysokorýchlostnej optickej siete Poskytovateľa pre telefónnu hlasovú službu 
IP Phone najviac pre 10 telefónnych čísel. Mesačné hovorné poplatky za hovory do mobilných a 
pevných sietí SR a zahraničia bude Poskytovateľ účtovať Užívateľovi v zmysle platného aktuálneho 
cenníka. 
5.6 Pripojenie do vysokorýchlostnej optickej siete Poskytovateľa  vrátane zahraničnej 
konektivity v kapacite bežnej pre potreby Užívateľa vrátane jeho pobočiek a prevádzok, v celkovej 
kapacite neprevyšujúcej 30 Mbps, 
5.7 Prístup k digitálnej IPTV v celkovom počte 5 prijímačov so základnou programovou 
ponukou. Súčasťou zmluvy nie je dodávka prístrojov a vybavenia potrebného na príjem IPTV 
užívateľom. 
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5.8 Vybudovanie jedného komunikačného prístupového uzla (POP) v priestoroch obecného 
úradu 

6. Predmetom tejto zmluvy nie je dodávka ani montáž koncových telekomunikačných zariadení (napríklad 
počítačov, IP telefónov, routerov VPN, switchov, rozvádzačov,  zariadenia na sprístupnenie televízneho 
informačného kanálu do programovej ponuky a iných aktívnych alebo pasívnych prvkov). 

 
 

Článok III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Zmluvné  strany  sa dohodli  že všetky úkony vykonané pri svojej vzájomnej spolupráci budú realizovať s 

vynaložením odbornej starostlivosti a v dobrej viere, tak aby druhej zmluvnej strane nevznikla škoda. 
Zmluvné  strany sa tiež dohodli, že pri svojich zmluvných vzťahoch budú dbať na čo najvyššiu úroveň 
morálky a etiky a dodržiavať všetky zásady poctivého obchodného styku.      

2. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú poskytnúť si navzájom všetku pomoc a súčinnosť potrebnú na 
riadnu a včasnú realizáciu plnení vyplývajúcich im z tejto zmluvy alebo ich jednotlivých častí. 

3. Užívateľ sa zaväzuje počas trvania tejto zmluvy nesprístupniť žiadnej tretej osobe telekomunikačné 
zariadenia vo vlastníctve Poskytovateľa 

4. Užívateľ sa zaväzuje počas trvania tejto zmluvy nesprístupniť ani neprenajať poskytovateľom 
poskytnuté komunikačné kanály a prípojky tretím stranám okrem subjektov,  ktorých je zriaďovateľom, 
alebo 100% vlastníkom. 

5. Zmluvné strany majú vzájomnú oznamovaciu povinnosť o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli 
ovplyvniť ich vzájomný a zmluvný vzťah a plnenie podľa tejto zmluvy. 

6. Ceny ostatných služieb ktoré neupravuje táto zmluva sa riadia cenníkom Poskytovateľa. 
7. Pripokládku chráničky zrealizuje poskytovateľ na vlastné náklady na základe užívateľom odsúhlaseného 

projektu v zmysle technického riešenia. 
 

Článok IV. 
Trvanie zmluvy 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu uzatvárajú na dobu neurčitú.  
2. Skončiť túto zmluvu môžu zmluvné strany aj pred uplynutím doby dohodnutej v predchádzajúcom 

bode, a to nasledovným spôsobom: 
2.1. Odstúpením od tejto zmluvy, pričom odstúpiť od tejto zmluvy možno len v prípade závažného 

porušenia povinností článku III. 
2.2. Písomnou dohodou oboch zmluvných strán. 

3. Odstúpiť od tejto zmluvy môže Poskytovateľ zo závažných dôvodov, za ktoré sa považuje najmä 
nasledovné: 
3.1. Užívateľ aj napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu Poskytovateľa porušuje 

povinnosti alebo nedodržiava záväzky uložené mu touto zmluvou. 
3.2. Užívateľ porušil ktorúkoľvek povinnosť alebo záväzok uvedený v tejto zmluve. 

 
Článok V. 

Osobitné ustanovenia 
 
1. Poskytovateľ nezodpovedá Užívateľovi za prípadnú škodu, spôsobenú Užívateľovi alebo tretím osobám 

charakterom internetu, najmä nezodpovedá za výpadky spojenia, zavírenie počítačov Užívateľa a za 
prípadné škody spôsobené Užívateľovi tretími osobami alebo spolu zavinené Užívateľom. Strany 
dohodou výslovne vylučujú nárok Užívateľa na náhradu akéhokoľvek ušlého zisku a výšku náhrady 
škody týmto v zmysle § 379 Obchodného zákonníka limitujú sumou päťsto euro.  

2. Vybudovaná optická sieť je vo vlastníctve poskytovateľa, ktorý nesie plnú zodpovednosť za jej 
prevádzku a technický stav. 
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Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každý z nich má platnosť originálu a každá zmluvná 

strana obdrží jeden rovnopis zmluvy. 
2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.  
3. Zmluva nadobúda účinnosť deň po zverejnení na webovej stránke Užívateľa 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že Užívateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek práva alebo povinnosti 

vyplývajúce mu z tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Poskytovateľa. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek práva alebo povinnosti 
vyplývajúce mu z tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Poskytovateľa. 

6. Pri posudzovaní otázok neupravených touto zmluvou sa použije táto postupnosť: kogentné ustanovenia 
Obchodného zákonníka, príslušné ustanovenia Zákona, účel zmluvy, zvyklosti v odvetví, dispozitívne 
ustanovenia Obchodného zákonníka. 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva je prejavom ich vážnej a slobodnej vôle a je  v súlade s 
oprávnením osôb konajúcich v ich mene. Štatutárne orgány podpisujúce zmluvu prehlasujú, že nie sú 
pri konaní v mene  zmluvnej strany nijako, ani vnútornými organizačnými predpismi obmedzení. 
Obsahu zmluvy vrátane odkazov na právne normy strany porozumeli a sú si vedomí práv a povinností, 
ktoré im zo zmluvy vyplývajú. 

 
 
V Kynceľovej  dňa 22.11.2021 
 
 
 
 
 

Poskytovateľ       Užívateľ 


