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ZMLUVA   

o vzájomnom poskytovaní služieb 
podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

 

Článok 1 

Zmluvné strany 
 

Prijímateľ:  Obec Tomášovce 

                                   zastúpená : Ing. Ján Mičuda - starosta obce 

                                   sídlo: Obecný úrad Tomášovce, Partizánska 132/7, 985 56 Tomášovce 

                                   IČO: 00316474   

                                   bankové spojenie: IBAN: SK89 5600 0000 0060 4959 7001 

 

a 

 

Poskytovateľ:         DTnet Detva s.r.o.  

           zastúpená:  Dušan Cibula – konateľ spoločnosti 

                                                   Miroslav Minich – konateľ spoločnosti 

                                 sídlo: M.R.Štefánika 65, 962 12 Detva 

                                 IČO: 46079386 

                                 IČ DPH: SK2023235665 

                                 bankové spojenie:  IBAN SK73 0200 0000 0028 7131 4354            
          Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 

            oddiel: Sro,  vložka č.: 23581/S 

 

 

Článok 2 

Predmet zmluvy 

 

2.1  Poskytovateľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zriadi a bude  

bezplatne poskytovať službu prístupu do internetu prostredníctvom dátovej siete DTnet pre 

Prijímateľa v objektoch: 

1.  Obecného  úradu v Tomášovciach, Partizánska 132/7 

2.  Základná škola, Školská 182/30 

3.  Materská škola, Závadská 130/1 

 

2.2 Poskytovateľ sa zaväzuje, že Prijímateľovi poskytne bezplatne svoju optickú sieť  

umiestnenú v intraviláne obce Tomášovce,   na účely vybudovania kamerového systému. 

 

2.3 Prijímateľ sa zaväzuje,  že umožní poskytovateľovi bezplatne umiestniť a užívať 

technologické zariadenia - systémový rack vo vyhradenom priestore v budove obecného 

úradu, na ulici Partizánska 132/7 v Tomášovciach a technologické zariadenie - antény na 

streche budovy.  

 

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní poskytovateľovi bezplatne umiestniť a užívať 

technologické zariadenia – 5 ks smerových antén na strechu budovy základnej školy, na ulici 

Školská 182/30 v Tomášovciach.  
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Článok 3 

Práva a povinnosti Poskytovateľa 

 

3.1  Poskytovateľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť a vykonať úpravy potrebné 

k umiestneniu a užívaniu technologického zariadenia. Prípadné potrebné stavebné úpravy 

môže Poskytovateľ vykonať len po predchádzajúcom písomnom súhlase Prijímateľa a len na 

základe rozhodnutia príslušného orgánu (stavebného úradu) za podmienok dodržania 

predpisov vyplývajúcich zo zák. č. 50/1976 v znení zmien, doplnkov a vykonávacích 

vyhlášok. 

 

3.2 Poskytovateľ je povinný užívať technologické zariadenie tak, aby nerušil prevádzku, 

pokoj a poriadok na obecnom úrade a v základnej škole.  

 

3.3 Poskytovateľ môže vstupovať na strechy budov základnej školy a obecného úradu len 

po predchádzajúcom telefonickom resp. písomnom súhlase Prijímateľa pri dodržaní predpisov 

BOZP. 

 

3.4  Poskytovateľ je povinný znášať obmedzenia o užívaní technologického zariadenia  

v rozsahu potrebnom na vykonanie bežnej údržby a potrebných opráv budov. 

 

3.5  Poskytovateľ je povinný na svoje náklady technologické zariadenie udržiavať 

a zabezpečiť potrebu drobných opráv a prevádzkovej údržby pri dodržaní predpisov BOZP. 

 

3.6  Poskytovateľ je povinný vykonávať všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona 

o Požiarnej ochrane a súvisiacich predpisov. 

 

3.7  Poskytovateľ sa zaväzuje uzatvoriť poistné zmluvy týkajúce sa technologických 

zariadení inštalovaných v priestoroch Prijímateľa. 

 

3.8  Poskytovateľ je povinný dodržiavať hygienické predpisy a počínať si tak, aby svojou 

činnosťou nespôsobil vznik hygienicky závadného prostredia 

 

3.9 Poskytovateľ vyhlasuje, že ním inštalované zariadenia nie sú zdraviu škodlivé 

a nepredstavujú ani nebezpečenstvo pre vysielanie či príjem jestvujúcich zariadení, a osobitne 

pre príjem televíznych či rádiových programov, alarmov alebo iných systémov zavedených 

v priestoroch Prijímateľa a využívajúcich rádioelektrické frekvencie. 

 

Článok 4 

Práva a povinnosti Prijímateľa 

 

4.1  Prijímateľ je povinný umožniť poskytovateľovi užívať technologické zariadenie za 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

 

4.2  Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť Poskytovateľovi, resp. poskytovateľom 

splnomocneným osobám voľný prístup k technologickým zariadeniam. Za týmto účelom 

Poskytovateľ poskytuje Prijímateľovi zoznam ním splnomocnených osôb, ktoré budú mať 

prístup k technologickým zariadeniam.  

 

4.3 Prijímateľ sa zaväzuje vykonať všetky potrebné opatrenia, aby zamedzil prístup tretích 

osôb k technologickým zariadeniam, s výnimkou udalostí (živelné pohromy, vyššia moc), 

kedy je nevyhnutný bezodkladný zásah. 
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Článok 5 

Spôsob plnenie predmetu zmluvy 

 

4.1 Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa poskytovateľ aj Prijímateľ zaväzujú dodržiavať 

ustanovenia platných zákonov a súvisiacich predpisov, všeobecné záväzné predpisy 

a ustanovenia tejto zmluvy. 

     

Článok 6 

Platnosť zmluvy 

 

5.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 

5.2 Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba na základe dohody oboch zmluvných strán 

a to vo forme písomných vzájomne odsúhlasených dodatkov.  

 

5.3 Zmluvu je možné  skončiť dohodou zmluvných strán alebo jednostranným odstúpením 

od zmluvy v prípade, že niektorá zo zmluvných strán poruší svoj záväzok ustanovený  

v článku 2 tejto zmluvy. 

 

5.4 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže  zmluvu  vypovedať bez uvedenia dôvodu, a to  

v šesťmesačnej výpovednej lehote, ktorá začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho 

po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.  

 

                                                      Článok 7 

                                                   Záverečné  ustanovenia 

 

6.1 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých Prijímateľ obdrží jedno 

vyhotovenie  a Poskytovateľ jedno vyhotovenie. 

 

6.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka v znení neskorších predpisov. 

 

6.3 Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, určito 

a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani nie za nápadne nevýhodných podmienok. 
 

 

 

v Tomášovciach , dňa 24.02.2020                                                           

 

 

Prijímateľ:                                                                      poskytovateľ: 

 

 

 

                                                                                           Dušan Cibula v.r. 

   Ing. Ján Mičuda v.r.                                                        Miroslav Minich v.r.    

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

     Ing. Ján Mičuda                                                                     Dušan Cibula 

   starosta obce Tomášovce                                                        Miroslav Minich    


