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Zmluva o vybudovaní komunikacnej

OO~O

o

•

-----.J]j

infraštruktúry

Obchodného

zákonníka

Zmluvné strany:
Investor:
Mesto Sládkovicovo,
ICO
ICOPH
Bankové spojenie
C. úctu

Fucíkova 329, 92521 Sládkovicovo

: 00306177
: VÚB a.s.
: 18028132/0200

Spolocnost je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu - oddiel: - vložka c.: zastúpená:

Ing. Anton Szabó - primátor mesta

a

Telekomunikacný podnik:
Slovak Telekom, a.s., Karadžicova 10, 82513 Bratislava
(dalej "ST")
ICO
OIC

ICOPH
Bankové spojenie
Císlo úctu

: 35763469
: 2020273893
SK 2020273893
CSOB.
2940223/7500

Spolocnost je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava

1.,

oddiel: Sa, vložka

C. 2081/B,

zastúpená: Ing. Stanislav Recký - Manažér centra plánovania a výstavby, siete
(dalej spolocne aj ako "zmluvné strany")
Clánok l.
Predmet zmluvy
1.

f

Predmetom zmluvy je úprava niektorých vztahov súvisiacich s vybudovaním komunikacnej infraštruktúry,
ktorá bude vybudovaná za úcelom poskytovania elektronickej komunikacnej siete alalebo elektronických
komunikacných služieb, v nasledovnej lokalite:
IBV, 52 stavebných pozemkov vybudovaných na parcelách 2607,3615/11-23,2605/2,260513,2605/1,
260613, 2374, 2364, 2606/1, 2604/6, 2603 a 2606/2 v katastri obce Sládkovicovo, Budovafefská Ulica,
Sládkovicovo,
(dalej len "lokalita")
Investorom a vlastníkom lokality ku dnu uzatvorenia tejto zmluvy je investor. Výstavbu lokality
zabezpecuje Investor na základe právoplatného stavebného povolenia c 24/2010/HL vydanom Obcou

Abrahám ako príslušným stavebným úradom dna 20.09.2010, ktoré nadobudlo právoplatnost dna
20.10.2010.
ST vybuduje na vlastné náklady a bude prevádzkovat v lokalite komunikacnú infraštruktúru na základe
oprávnení ustanovených § 69 zákona císlo 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení·
neskorších predpisov (dalej len "ZEKU), pricom úcelom tejto dohody je bližšie stanovenie niektorých
podmienok výkonu týchto oprávnení. Samotná existencia týchto oprávnení nie je touto zmluvou dotknutá.
2.

Komunikacnú infraštruktúru uvedenú v bode 1 (dalej len "komunikacná infraštruktúra") budú tvorit: ,,'"'.'
~.
a) optické pripojenie lokality na verejnú elektronickú komunikacnú siet ST
'''.;.~':<
:--'.'
b) vnútroareálová optická kabeláž ukoncená na jednotlivých stavebných pozemkoch lokality
c) pasívne optické distribucné body (dalej len PODB)
Súcastou komunikacnej infraštruktúry nebudú vnúrobytové a vnútrodomové elektronické komunikacn~:'
rozvody.
,
....~
ST bude používat komunikacnú infraštruktúru na poskytovanie elektronickej komunikacnej siete a/alebc),.'
elektronických komunikacných služieb podla ustanovení ZEK (dalej len "služby") a z,a 0ntr>. úcelom ST
komunikacnú infraštruktúru zaclení do svojej verejnej elektronickej komunikacnej siete. '
-

3.

Vlastníctvo
1.

.;.::

Clánok II.
komunikacnej infraštruktúry

Komunikacná infraštruktúra bude vo výlucnom vlastníctve ST.

Vybudovanie

komunikacnej

Clánok III.
infraštruktúry

a objektu samotného

1.

Vybudovanie komunikacnej infraštruktúry a jej napojenie na svoju verejnú elektronickú komunikacnú siet
zabezpecí ST v spolupráci s investorom na základe Dohody o spolupráci, ktorá je podpísaná súcasne
s touto zmluvou najneskôr do 30.11.2011.
2. Podmienkou vybudovania komunikacnej infraštruktúry je, že najneskôr do 31.8.2011 bude lokalita
v takom stave, ktorý umožní bezproblémové budovanie komunikacnej infraštruktúry, t.j. investor
zabezpecí realizáciu zemných prác podla požiadaviek ST uvedených v Požiadavkách na realizáciu
zemných prác, ktoré tvoria prílohu c.2 tejto zmluvy. Skutocnost, že lokalita je pripravená na budovanie
komunikacnej infraštruktúry je investor povfnný oznámit ST pfsomne bez zbytocného odkladu po tom, ako
táto skutocnost nastane. ST nezodpovedá za omeškanie s vybudovaním komunikacnej infraštruktúry,
ktoré bude spôsobené tým, že lokalita nebude vcas pripravená na budovanie komunikacnej infraštruktúry
a/alebo že investor vcas neoznámi ST pripravenost lokality na vybudovanie komunikacnej infraštruktúry.
3. ST je povinný oznámit investorovi zaciatok budovania komunikacnej infraštruktúry najmenej 5 dní pred
zacatím prác.
4. Zmluvné strany sú povinné poskytnút si všetku potrebnú súcinnost potrebnú na zrealizovanie
vybudovania komunikacnej infraštruktúry v lokalite a na jej napojenie na verejnú elektronickú
komunikacnú siet ST, pricom investor je najmä povinný umožnit ST, resp. ST povereným osobám,
vykonat príslušné práce a vytvorit pre ST, resp. pre ST poverené osoby, potrebné podmienky pre
výstavbu a prevádzku komunikacnej infraštruktúry v lokalite. ST nezodpovedá za omeškanie
s vybudovaním komunikacnej infraštruktúry a/alebo s jej napojením na svoju verejnú elektronickú
komunikacnú siet spôsobenú porušením povinností investora podla ustanovení tohto bodu.
5. ST je povinný pri budovaní komunikacnej infraštruktúry dodržiavat príslušné ustanovenia právnych
predpisova dbat, aby v co najmenšej miere obmedzil investora alebo iné oprávnené osoby v obvyklom
užívaní lokality.
6. Nároky investora vyplývajúce z ustanovení § 69 ods. 4 a 5 ZEK, nie sú dotknuté. Investor berie zároven
na vedomie povinnost ST vyplývajúcu z ustanovení § 69 ods. 2 ZEK.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že uzavretím tejto zmluvy sa, v súvislosti s vybudovaním komunikacnej
infraštruktúry a v súvislosti s jej napojením na svoju verejnú elektronickú komunikacnú siet, považuje
ínformacná povinnost ST, vyplývajúca z ustanovení § 69 ods. 3 ZEK, za splnenú.
8. Investor je povinný zabezpecit, aby stavebné pozemky (inžinierske siete) v lokalite boli riadne
skolaudované a odovzdané do riadneho užívania najneskôr do 31.12.2011
9. Zmluvné strany sa dohodli, že najneskôr ku dnu prevodu vlastníckych práv z investora na jednotlivých
nových vlastníkov pozemkov v lokalite, investor preukázatelne, písomne oboznámi jednotlivých budúcich
vlastníkov pozemkov o Technických podmienkach budovania vnútrodomových
elektronických
komunikacných rozvodov, ktoré sú uvedené v Prílohe C. 1 tejto zmluvy a to prostredníctvom
samostatného clánku v kúpnej alebo obdobnej zmluve, uzavretej medzi investorom a novým vlastníkom
stavebného pozemku.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že najneskôr ku dnu odovzdania stavebných pozemkov do riadneho užívania
(t.j. skolaudovania inžinierskych sieti v lokalite) investor poskytne ST menný zoznam majitelov pozemkov
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v lokalite, vrátane osôb, ktoré ešte nie sú majitelmi pozemkov v lokalite, ale už uzatvorili s investorom
kúpnu alebo obdobnú zmluvu, z ktorej vyplýva, že by sa majitelmi pozemku v lokalite mali stat.
a. V prípade fyzickej osoby investor poskytne informácie v tvare meno, priezvisko, telefónny
kontakt, poštová adresa.
b. V prípade právnickej osoby investor poskytne informácie v tvare názov spolocnosti, sídlo,
telefónny kontakt, kontaktná osoba
V prípade, že to budú vyžadovat právne predpisy o ochrane osobných údajov alebo iné právne predpi~y,
je investor povinný si vopred vyžiadat súhlas dotknutých osôb na poskytnutie uvedených ,údajov S'r':za
úcelom marketingovej komunikácie. Investor je zároven povinný na požiadanie ST hodnove'rrte
preukázat, že takýmito súhlasmi disponuje a to najneskôr do piatich dní odo dna dorucenia taKé,jto
požiadavky ST.
.
11. Investor vyhlasuje, že ku dnu uzatvorenia tejto zmluvy sa zo žiadnym iným telekomunikacným pOdnik9m
(§ 4 ods. 8 ZEK) ako ST (dalej len "iný telekomunikacný
podnik") (i) nedohodol na tom, žepopri
komunikacnej infraštruktúre iný telekomunikacný podnik vybuduje v lokalite' dalšie elektronické
komunikacné rozvody, ktoré by boli urcené na poskytovanie služieb a (ii) že s iným, t~lekpmunikacným
podnikom o budovaní dalších elektronických komunikacných rozvodoch v lokalite an( nenokuje.
.
12. Investor vyhlasuje, že do dna odovzdania všetkých stavebných pozemkov (52) v IÓl{a;litedo riadneho
užívania (t.j. skolaudovania inžinierskych sietí v lokalite) popri komunikacnej infraštruktúre nevybuduje v
lokalite dalšie elektronické komunikacné rozvody, ktoré by boli urcené na poskytovan'ie Šlužieb.
.
13. Investor vyhlasuje, že do dna odovzdania všetkých stavebných pozemkov (52) v lo[(~lite do riadneho
užívania (t.j. skolaudovania inžinierskych sietí v lokalite) nebude akokolvek iniciovat, aby iný
telekomunikacný podnik alebo akýkolvek iný subjekt vybudoval v lokalite dalšie elektronické komunikacné
rozvody, ktoré by boli urcené na poskytovanie služieb. Investor vyhlasuje, že bez zbytocného odkladu
oznámi ST, že iný telekomunikacný podnik alebo akýkolvek iný subjekt inicioval vybudovanie dálších
elektronických komunikacných rozvodov v objekte.
14. Podpisom tejto zmluvy investor vyjadruje súhlas s poskytnutím a uverejnením obrazových a textových
údajov o lokalite s cielom uverejnit ich na internetovej stránke ST. Údaje budú poskytnuté vo forme
Obrázok lokality (vo formáte .jpg s rozmermi 133x100pixelov, 4:3), Názov Projektu, Lokalita (napr:
Bratislava - Lamac, názov ulice), pocet stavebných pozemkov .. ST sa podpisom zmluvy a ziskaním
súhlasu investora zaväzuje uverejnit získané obrazové a textové údaje o lokalite na vlastnej internetovej
stránke (www.t-com.skldeveloperskeprojekty) .
Clánok IV.
Ochrana komunikacnej infraštruktúry
1.

Investor prehlasuje, že si je vedomý povinností súvisiacich s ochranou elektronických komunikacných sietí
a zariadení elektronických komunikácií vyplývajúcich z príslušných právnych predpisova to najmä ZEK.
2. Investor sa zaväzuje najmä nezasahovat do komunikacnej infraštruktúry alebo iných zariadení ST a ani
takéto neoprávnené zasahovanie iným osobám umožnit.
3. Investor je povinný v lokalite prijat všetky opatrenia na zabezpecenie ochrany komunikacnej infraštruktúry
alebo iných zariadení ST pred ich poškodením a odcudzením.
4. V prípade, že dôjde k prevodu vlastníctva lokality alebo k prevodu vlastníctva jednotlivých stavebných
pozemkov v lokalite, je investor povinný upozornit nového vlastníka na skutocnost, že komunikacná
infraštruktúra je vlastníctvom ST a že nie je predmetom prevodu.
Clánok V.
Sankcie
1. V prípade, že investor nezabezpecí, aby bola lokalita pripravená na budovanie komunikacnej infraštruktúry
ani do jedného mesiaca od termínu uvedeného v cl. III bod 2. tejto zmluvy alebo túto skutocnost vcas ST
neoznámi v súlade s ustanoveniami cl. III bod 2 tejto zmluvy, má ST nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo výške 1 000 EUR za každý zacatý mesiac omeškania. Tým nebude dotknutý nárok ST na náhradu
škody a to až do jej skutocnej výšky.
2. V pripade, že investor bude v omeškaní so skolaudovaním inžinierskych sietí v lokalite a s ich odovzdaním
do riadneho užívania v zmysle ustanovení cl. III. bod 8 tejto zmluvy, ktoré bude dlhšie ako šest mesiacov,
má ST nárok ·na zmluvnú pokutu vo výške 1 000 EUR za každý zacatý mesiac omeškania. Tým nebude
dotknutý nárok ST na náhradu škody a to až do jej skutocnej výšky.
3. V prípade, že investor poruší svoju povinnost uvedenú v cl. III. bod 9 tejto zmluvy, má ST nárok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200 EUR za každé jedno porušenie povinnosti. Tým nebude dotknutý
nárok ST na náhradu škody a to až do jej skutocnej výšky.
4. V prípade, že sa vyhlásenie investora uvedené v cl. III. bod 11 tejto zmluvy ukáže ako nepravdivé, má ST
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 7 000 EUR. Tým nebude dotknutý nárok ST na náhradu
škody a to až do jej skutocnej výšky.
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5.

V prípade, že sa vyhlásenie investora uvedené v cl. III. bod 12 tejto zmluvy ukáže ako nepravdivé, má ST
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 7 000 EUR. Tým nebude dotknutý nárok ST na náhradu
škody a to až do jej skutocnej výšky.
6. V prípade, že sa niektoré z vyhlásení investora uvedené v cl. III. bod 13 tejto zmluvy ukáže ako
nepravdivé, má ST nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 7 000 EUR za každé jedno porušenie
povinnosti. Tým nebude dotknutý nárok ST na náhradu škody a to až do jej skutocnej výšky.
.
7. V prípade, že investor poruší svoju povinnost uvedenú v cl. IV. bod 4 tejto zmluvy, má ST nárok ná.
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30 EUR za každé jedno porušenie. Tým nebude dotkn)Jtý nárok, ST
na náhradu škody a to až do jej skutocnej výšky.
. . <:
8. V prípade, že investor poruší svoju povinnost uvedenú v cl. VII. bod 5 tejto zmluvy, má ST nárok; há
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 17 000 EUR. Tým nebude dotknutý nárok ST na náhradu škody a~tp
až do jej skutocnej výšky..
.
9. V prípade, že investor poruší niektorú z povinností uvedených v cl. III bod 10 tejto zmluvy, má ST nárok n~
zmluvnú pokutu vo výške 1 700 EUR. Tým nebude dotknutý nárok ST na náhradu škody a to až do jej: ;; .. '
skutocnej výšky.

.
;'~

Clánok VI.
Komunikácia zmluvných

'0';;

.~

-.

-<

:;~~
:
strán

.:~:.

" :,r

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kontaktnými osobami vo veciach zmluvných budú:
za investora: Ing. Anton Szabó, primátor mesta, primator@sladkovicovo.sk, +421 31 7016961
za ST: Mgr. Jaroslav Salaj, jaroslav.salaj@t-com.sk, +421 903551587
.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že kontaktnýmí osobami vo veciach technických budú:
za investora: Bc. Attila Oravec, vedúci odboru IVa ŽP, oravec@sladkovicovo.sk, +421 903221088
za ST: Ing. Peter Ambrózy, peter.ambrozy@t-com.sk, +421 903719366
Ci

Clánok VII.
Spolocné a záverecné ustanovenia
1.

2.

3.
4.

5.

6.

ST je oprávnený odstúpit od tejto zmluvy v prípade, že:
a. lokalita nebude pripravená na budovanie komunikacnej infraštruktúry alebo investor neoznámi
písomne ST pripravenost lokality na budovanie komunikacnej ínfraštruktúry ani jeden mesiac po
termíne uvedenom v cl. III. bod 2 tejto zmluvy;
b. investor bude viac ako šest mesiacov v omeškaní so skolaudovaním inžinierskych sietí v lokalite
a s ich odovzdaním do riadneho užívania v zmysle ustanovení cl. III. bod 8 tejto zmluvy;
c. sa vyhlásenie investora uvedené v cl. III. bod 11 tejto'zmluvy ukáže ako nepravdivé;
d. sa vyhlásenie investora uvedené v cl. III. bod 12 tejto zmluvy ukáže ako nepravdivé;
e. sa niektoré vyhlásenie investora uvedené v cl. III. bod 13 tejto zmluvy ukáže ako nepravdivé;
f. investor poruší svoje povinnosti uvedené v cl. III bod 4 tejto zmluvy a napriek písomnej výzve ST
nevykoná v primeranej lehote, ktorú mu ST za týmto úcelom poskytne, nápravu.
Investor je oprávnený odstúpit od tejto zmluvy v prípade, že ST bude viac ako šest mesiacov v omeškaní
s vybudovaním komunikacnej infraštruktúry. To neplatí ak toto omeškanie bude spôsobené porušením
povinností investora podla ustanovení tejto zmluvy alebo Dohody o spolupráci, ktorá je podpísaná
súcasne s touto zmluvou.
Zmluvné strany sú oprávnené odstúpit od tejto zmluvy, ak z akéhokolvek dôvodu dôjde k zániku Dohody
o spolupráci, ktorá je podpísaná súcasne s touto zmluvou.
Ustanoveniami tohto clánku nie sú dotknuté prípady, v ktorých budú môct zmluvné strany odstúpit od
tejto zmluvy podla ustanovení príslušných právnych predpisov. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý
nárok zmluvných strán na náhradu škodu a zmluvnú pokutu.
Investor za zaväzuje previest všetky práva a povinnosti jemu vyplývajúce z tejto zmluvy na príslušných
nadobúdatelov lokality, resp. jednotlivých stavebných pozemkov (52) v lokalite a to najneskôr ku dnu
prevodu vlastníckeho práva a v rozsahu, ktorý vyplýva z predmetu prevodu (lokalita, pozemok a pod.).
Zmluvné strany sa dohodli, že investor je v takomto prípade oprávnený previest práva a povinnosti z tejto
zmluvy na tretiu osobu jednostranne aj bez predchádzajúceho súhlasu ST.
Dorucením akýchkolvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou medzi
zmluvnými stranami sa rozumie dorucenie písomnosti doporucene poštou s dorucenkou preukazujúcou
dorucenie na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, dorucenie kuriérom alebo osobné dorucenie
príslušnou zmluvnou stranou. Za den dorucenia písomnosti sa pokladá aj den, v ktorý zmluvná strana,
ktorá je adresátom, odoprie dorucovanú písomnost prevziat. V prípade, že písomnost, ktorá bude
dorucovaná poštou, bude na pošte uložená z dôvodu, že príslušná zmluvná strane nebola pri dorucovaní
zastihnutá, písomnost sa bude považovat za dorucenú v tretí den po dni uloženia a to bez ohladu, ci sa
príslušná zmluvná strana o uložení dozvedela alebo nie. Za den dorucenia písomnosti sa pokladá aj den,
v ktorý je na zásielke dorucovanej poštou, preukázatelne pracovníkom pošty vyznacená poznámka, že

"adresát sa odstahoval", "adresát je neznámy" alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súcasne
takáto poznámka zakladá na pravde. V prípade akejkolvek zmeny adresy urcenej na dorucovanie
písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa príslušná zmluvná strana
. zaväzuje o zmene adresy písomne bez zbytocného odkladu informovat druhú zmluvnú stranu; v takomto
prípade je pre dorucovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred odosielaním
písomnosti. Ak sa akákolvek písomnost na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou
dorucuje inak ako poštou, je možné ju dorucovat aj na inom mieste ako na adrese urcenej podla tohtq
odseku 6, ak sa na tomto mieste zdržujú v case dorucenia osoby oprávnené za zmluvnú stranu preb.erat
písomnosti.
'
; .;~:
7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pricom dve vyhotovenia obdrží ST a dve vyhotove)ijá
obdrží investor.
;"
8. Táto zmluva sa v riadi ustanoveniami Obchodného zákonnika.
9. Táto zmluva nadobúda platnost a úcinnost dnom podpisu.
.'

..
Prílohy:
: :;t
:
Príloha C. 1 - Technické podmienky budovania vnútrodomových elektronických komunikacný~h rozvodov;
; : '1.
Príloha C. 2 - Požiadavky na realizáciu zemných prác
,

a OVI ove
a
:..·.yl
V SI' dk'c
dn .t:11.(j~.0'C1í
Za Mesto Sládkovicovo:

V Bratislave, dna:

19
.

~;:.
"

-04- 2011

Za Slovak Telekom, a,s.:

Ing. St
Manažér centra

slav Recký
novania a výstavby siete
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DOHODA O SPOLUPRÁCI
uzavretá podla

§ 269 ods.2

Obchodného zákonníka v platnom znení
medzi úcastníkmi:

1. úcastník dohody
'.~-'

Slovak Telekom, a.s., Karadžicova 10, 82513 Bratislava

."-

~

(dalej, km "ST")
ICO:
DIC:
IC DPH:

:J':

35 763 469
2020273893
SK 2020273893ld

'

Bankové spojenie:
CSOB
Cislo úctu:
2940223/7500
Spolocnost je zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava

1.,

f

:":,
',
oddiel: Sa, vložka C. 2081/B,

zastúpená:
Ing. Martin Drábek - Riaditel nákupu, na základe Podpisového poriadku ST
Ing. Martin Bordác - Manažér nákupu sietových komodit, na základe Podpisového poriadku ST
2. úcastnik dohody
NEVITEL, a.s., Kracanská cesta 40,92901

Dunajská Streda
(dalej "ZHOTOVITEL")

ICO:
DIC:
IC DPH:
Bankové spojenie:
Císlo úctu:
Spolocnost je zapisaná

36240 826
2020197971
SK 2020197971
Tatra banka, a.s.
2629210194/1100
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa , vložka

C.

10178/T ,

zastúpená:
Ing. Sona Szabadosová - predsednicka predstavenstva a generálna riaditelka

3. úcastník dohody
Mesto Sládkovicovo,

Fucikova 329,92521

Sládkovicovo
(dalej "INVESTOR")

ICO:
DIC:
ICDPH:
Bankové spojenie:
Císlo úctu:

00306177

VÚB a.s.
18028132/0200

Spolocnost je zap'isaná v Obchodnom registri Okresného súdu - , oddiel - , vlož ka

C. - ,

zastúpená:
Ing. Anton Szabó - primátor mesta

l

(l~

.?

Clánok I
Úvodné ustanovenie

/

•...

1.1'

1.2
1.3

Úcastníci tejto trojstrannej dohody (dalej len "DOHODA") sa dohodli, že spolocne zabezpecia rea- ,
lizáciu a financovanie
projektu "vybudovanie komunikacnej infraštruktúry" (dalej len "Dielo")
v lokalite IB V, 52 stavebných pozemkov vybudovaných na parcelách 2607, 3615/11-23, 260512,
260513, 260511, 260613, 2374, 2364, 2606/1, 2604/6, 2603 a 2606/2 v katastri-obce Sládkovicovo;",
Budovatefská Ulica, Sládkovicovo (dalej len "lokalita"), pre úcely poskytovania služieb ~T, založe~;:
ných na širokopásmovom pripojení lokality budovanej INVESTOROM.
. --'::
Dna 31.3.2009 uzatvorili ZHOTOVITEL a ST Rámcovú zmluvu c 4200015447 (dalej len "Rámc(jv~d
zmluva") na realizáciu Iíniových stavieb podla ktorej sa zaväzuje uvedené Dielo vykonat/zhotovit. - '
Úcastníci tejto trojstrannej dohody sa dohodli, že cast platieb za vybudovanie komunikacnej infra0.
štruktúry bude ZHOTOVITELOVI uhradená INVESTOROM, za podmienok dohodnutých v tejto.:
DOHODE.
'.
Clánok II
Spôsob spolupráce.

2.1

2.2

2.3

-

•..

;.~~~>.,~'

:

Zmluvné strany sa dohodli, že v rámci spolupráce:;,
ZHOTOVITEL vykoná Dielo podla NTR ST, na základe uzatvorenej Rámcovej zmluvy' c.
4200015447 a objednávky ST, v ktorej bude špecifikované Dielo ST, miesto plneniá~v lokalite, doba
plnenia celková cena Diela a za podmienok dohodnutých v tejto DOHODE.
'
V súvislosti s vykonaním Diela ZHOTOVITEL zabezpecí v plnom rozsahu všetok materiál potrebný
na vykonanie Diela. Materiál ZHOTOVITEL objedná na základe objednávky u ST- Odbor riadenia 10gistikya správy nehnutelnosti (dalej len ORLSN).
Pre dodanie materiálu podla tejto DOHODY budú platit všetky technické a obchodné podmienky,
dohodnuté v Rámcovej zmluve pre dodávku tovarov Slovak Telekom, a.s. uzatvorenej medzi ST ORLSN a ZHOTOVITELOM.
Clánok III
Financné záväzky.

3.1

3.2

3.3

ST sa zaväzuje, že zhotovené Dielo prevezme a zaplatí ZHOTOVITELOVI cenu uvedenú na faktúre
dohodnutú v zmysle cl. III. Bodu 3.1 tejto DOHODY a platobných podmienok dohodnutých
v uzatvorenej Rámcovej zmluve C. 4200015447
Cena za zhotovenie diela bude fakturovaná ZHOTOVITELOM na základe skutocne vykonaných prác
ocenených v zmysle Cenníka ST, uvedeného v technickom predpise TA 225 platného v mesiaci vykonania Diela. Úcastníci tejto trojstrannej DOHODY sa touto DOHODOU zaväzujú na nasledovnom
spôsobe financovania predmetného Diela ktoré je opísané v clánku l. bod 1 tejto DOHODY:
a. INVESTOR uhradí ZHOTOVITELOVI financnú ciastku z celkovej ceny Diela, vo výške 30 000
EUR a zodpovedajúcu DPH. Táto ciastka (30 000 EUR bez DPH) je zo strany INVESTORA po
jej uhradení ZHOTOVITELOVI pevná a konecná.
Táto financná ciastka poskytnutá Investorom, bude uhradená na základe faktúry na úcet ZHOTOVITELA do 30 dní od podpisu tejto Dohody.
b. ST uhradi ZHOTOVITELOVI zvyšnú financnú ciastku z celkovej ceny Diela vypocítanej podla
Cenníka ST, uvedeného v technickom predpise TA 225 platného v mesiaci vykonania Diela.
INVESTOR je zároven povinný po ukoncení diela odpredat spolufinancovanú alikvótnu cast Diela
"IBV, 52 stavebných pozemkov, Budovatelská Ulica, Sládkovicovo" do výlucného vlastníctva ST za
celkovú cenu 1 EUR bez DPH na základe faktúry, ktorú je INVESTOR povinný vystavit do 30 dní od
ukoncenia diela, pricom splatnost faktúry bude 30 dní odo dna jej dorucenia ST. ST nadobudne
vlastníctvo k odkúpenej casti diela dnom uhradenia faktúry.
Adresy zmluvných strán na dorucovanie faktúr sú nasledovné:
a. adresa ST pre dorucenie faktúr:
Slovak Telekom, a.s
Poštová 18, 042 10 KOŠICE
b. adresa ZHOTOVITELA pre dorucenie faktúr:
NEVITEL, a.s.
Kracanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda
c. adresa INVESTORA pre dorucenie faktúr:
Mesto Sládkovicovo - Mestský úrad,
Fucíkova 329,92521 Sládkovicovo

3
Clánok IV
Ochrana obchodného tajomstva
4.1

Úcastníci DOHODY považujú všetky informácie, ci už obchodného, alebo technického charakteru,
ktoré získajú navzájom v súvislosti s touto DOHODOU za dôverné a nepripustia ich zverejnenie
žiadnej dalšej strane bez predchádzajúceho súhlasu všetkých úcastníkov DOHODY. Tieto informácie použijú iba pre úcely DOHODY a teda pre cinnost súvisi9cu s dodávkou a inštaláciou tovaru. 'l'}":
Clánok V
Záverecné ustanovenia

5.1

5.2
5.3

5.4
5.5

V prípade porušenia ktoréhokolvek z predchádzajúcich bodov DOHODY je strana, ktorá porušila'
DOHODU povinná nahradit dotknutej strane všetku škodu v zmysle všeobecných právnych predpj.:°'
sov.
Táto DOHODA nadobúda platnost a úcinnost.dnom podpísania všetkými jej úcastn~!{m~"
DOHODA môže byt ukoncená len so súhlasom všetkých úcastníkov. DOHODA mÔ!e. byt ukoncená
aj odstúpením ktoréhokolvek úcastníka v prípade porušenia povinností ostatnýchúc~stníkov, priCom
za porušenie zo strany ZHOTOVITELA sa považuje porušenie jeho povinnosti poär~' cl. II, bod 2.1,
zo strany ST porušenie povinnosti podl'a cl. III, bod 3.1 a zo strany INVESTORA porli~enie povinností podla cl. III, bod 3.1.
. '"
.
Táto DOHODA je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, pricom každý z úcastníkov otidrží po dva rovnopisy.
Všetci úcastníci tejto DOHODY vyhlasujú, že si DOHODU riadne precítali, porozumeli jej obsahu
a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Sládkovicove

V Bratislave,

.
dna

,.';

19. 04. 2Jíl

.

dna

;f.0. 2011

V Dunajskej Streda
.

dna

1· it.

201//

.

Za Mesto Sládkovicovo

L~

Za N~VITEL. as.

···········i~g~rl
Riaditel' nákupu

Primátor mesta

Ing. Sona Szabadosová

Predsednícka predstavenstva
a generálna riaditelka

A

