
ZMLUVA O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI 
uzavretá v súlade s ustanovením § 262 ods. 1 zákona č. 513/1991Zb. obchodný zákonník v platnom znení  

a ustanoveniami zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení medzi 
 

Obec Ovčie 
Ovčie 32, 08238 Ovčie 
IČO: 00327581 
DIČ: 2020543272 
Bank. spojenie: SK85 7500 0000 0040 2960 4041 
zastúpená: Eduard Jenča – starosta obce 
(ďalej aj „Obec“) 
 
a 
 
Presnet-profi s.r.o. 
Urbánkova 1, 080 01 Prešov 
IČO: 44920130 
DIČ: 2022880684 
Bank. spojenie: SK5611000000002943048754 
Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 22017/P 
Zastúpená: Bc. Radovan Jakubko - konateľ 
(ďalej aj „PRESNET“) 

 
Zmluvné strany, rešpektujúc platný právny poriadok SR, s cieľom vymedzenia vzájomných práv 
a povinností a dosiahnutia obojstranne výhodnej spolupráce, za účelom využitia existujúceho 
komunikačného systému obce – rozhlasového vedenia,  vo vlastníctve Obce, v prospech občanov 
Obce, dojednávajú nasledovné: 
 
 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA  
 

1. Komunikačný systém obce/obecný rozhlas (ďalej aj „KS“) je elektronickou komunikačnou 
sieťou v zmysle príslušných ustanovení zákona NR SR č. 351/2011 Z. z. o elektronických 
komunikáciách, je to funkčne prepojená sústava prenosových systémov vo vlastníctve Obce 
nachádzajúca sa v jej katastrálnom území.  

2. Spoločnosť PRESNET požiadala Obec o možnosť doplnenia KS, resp. rozšírenia jeho 
funkčnosti o šírenie vysokorýchlostného internetového pripojenia. 

3. Spoločnosť PRESNET má záujem skvalitniť, ponúknuť pripojenie na vysokorýchlostný 
internet pre Obec, ako aj jej obyvateľov, pre tento účel a s ohľadom na minimalizovanie 
zásahov do životného prostredia i zabezpečenia nákladovej a časovej primeranosti, navrhuje 
využitie existujúceho KS vo vlastníctve Obce, pričom garantuje, že rozšírenie funkčnosti KS 
o šírenie vysokorýchlostného internetového pripojenia nebude predstavovať pre Obec žiadne 
finančné náklady a nebude spôsobovať žiadne rušenie doterajšej činnosti KS. 

4. Obecné zastupiteľstvo obce Ovčie vyslovilo súhlas s rozšírením funkčnosti, resp. 
doplnením KS vo vlastníctve Obce, spoločnosťou PRESNET, na základe žiadosti, za 
účelom šírenia vysokorýchlostného internetového pripojenia pre občanov Obce.  

5. Služba (elektronická komunikačná služba) je služba obvykle poskytovaná za odplatu, ktorá 
spočíva úplne alebo prevažne v prenose signálov v sieťach, vrátane telekomunikačných 
služieb a prenosových služieb v sieťach používaných na rozhlasové a televízne vysielanie. 

6. Podnik je každá osoba, ktorá poskytuje Sieť alebo Elektronickú komunikačnú službu podľa 
príslušných ustanovení Zákona.  

7. Zákon je zákon NR SR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 



 
 
 
 

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY  
 

1. Účelom tejto zmluvy je nad rámec jednotlivých ustanovení Zákona podrobne dojednať 
vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán pri využití a rozšírení funkčnosti KS vo 
vlastníctve Obce spoločnosťou PRESNET. 

2. Obec sa zaväzuje umožniť spoločnosti PRESNET využiť KS a rozšíriť jeho funkčnosť 
formou doplnenia existujúcej telekomunikačnej stavby o optický kábel. 

3. PRESNET sa zaväzuje poskytnúť Obci, ako aj organizáciám v jej zriaďovateľskej pôsobnosti 
(Materská škola, Základná škola) internetové pripojenie, ako aj umožniť Obci pripojenie 
obecného kamerového systému na optickú sieť a to v miestach, ktoré si po zrealizovaní stavby 
určí obec, pričom náklady na elektrickú energiu na prevádzku jednotlivých kamier zabezpečí 
na svoje náklady obec. Internetové pripojenie ako aj pripojenie kamier na optickú sieť 
poskytne PRESNET Obci a ostatným organizáciám uvedeným vyššie za ročnú odplatu spolu 
vo výške 1,- € bez DPH. 

4. PRESNET sa zaväzuje dobudovať nové stĺpy pre účely pokrytia celej obce optickým 
internetom.   

 
 

3. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 
 

1. PRESNET sa zaväzuje:  
1. rozšíriť funkčnosť KS vybudovaním vysokorýchlostného internetového pripojenia na 

báze optického vedenia, a to umiestnením optického kábla - 24vláknový Flat Drop -
v lehote do 24 mesiacov od podpisu zmluvy 

2. venovať KS pri rozširovaní jeho funkčnosti primeranú starostlivosť, predchádzať 
nežiadúcemu poškodeniu, resp. zničeniu,  

3. bezodkladne odstrániť alebo nahradiť škodu, ktorú by prípadne pri  prevádzke 
spôsobil,  

4. dodržiavať pri prevádzke platné právne predpisy, ako aj zásady bezpečnosti pri 
práci,  

5. vykonávať údržbu stĺpov KS 
2. PRESNET je oprávnený:  

1. meniť a doplniť stĺpy KS, doplniť KS o optický kábel a toto vedenie využívať v 
súlade s touto Zmluvou a platnými právnymi predpismi. V prípade výmeny 
existujúceho stĺpu vo vlastníctve obce budú vymenené stĺpy naďalej vo vlastníctve 
obce; V prípade ak bude PRESNET realizovať nové úseky KS, ktoré vôbec nie sú 
dnes postavené, tak bude realizovaný projekt, ktorý bude schvaľovaný stavebným 
úradom – vydaním územného rozhodnutia a dané stĺpy budú vo vlastníctve 
PRESNET-u 

3. Obec sa zaväzuje:   
1. oznámiť PRESNETu plánované termíny prerušenia dodávky elektrickej energie, a to 

hneď, ako sa o tomto dozvie.  
4. Obec je oprávnená:  

1. spolu s organizáciami v jej zriaďovateľskej pôsobnosti (Materská škola, Základná 
škola) využívať pripojenie na vysokorýchlostný internet poskytované PRESNETom 
prostredníctvom KS ako aj napojenie obecného kamerového systému na optický 
kábel, 



2. bezodplatne na novo osadených stĺpoch doplniť svoje rozhlasové vedenie ako aj 
osadiť kamery pre potreby rozšírenia kamerového systému. 

 
 

4. OSOBITNÉ USTANOVENIA  
 

1. KS okrem doplneného optického kábla, ktorý bude vo vlastníctve PRESNETu, zostáva po 
celú dobu trvania tejto zmluvy aj po jej ukončení vo výlučnom vlastníctve Obce, ak sa 
Zmluvné strany osobitnou zmluvou nedojednajú inak.  

2. Obec vyhlasuje, že je oprávnená uzavrieť takúto zmluvu.  
3. Obec vyhlasuje, že na KS neviaznu žiadne ťarchy, záložné práva, predkupné práva, vecné 

bremená alebo práva tretích osôb, ktoré by akýmkoľvek spôsobom mohli brániť jeho 
riadnemu užívaniu podľa tejto Zmluvy, a že ku dňu jej podpisu nie sú jej známe skutočnosti, 
ktoré by mohli mať bezprostredný vplyv na rozhodnutie uzavrieť túto Zmluvu.  

4. PRESNET vyhlasuje, že jeho využívanie KS, ako aj rozšírenie jeho funkčnosti nie je 
škodlivé a nepredstavuje nebezpečenstvo pre vysielanie, príjem a prevádzku, ktorá už je 
zriadená, osobitne pre funkčnosť zdravotníckych zariadení a diagnostických prístrojov, 
príjem televízie, rozhlasu, alarmov, alebo iných zariadení využívajúcich rádioelektrické 
frekvencie.  

 
 

5. KONTAKTNÉ OSOBY A DORUČOVANIE  
 

1. Obec:  
1. adresa pre doručovanie: Ovčíe 32, 08238 Ovčie 
2. kontaktné osoby, čísla a e-maily: Eduard Jenča,  

email: ovcie@ovcie.sk, mobil: 0917277504 
2. PRESNET:  

1. adresa pre doručovanie: Presnet-profi s.r.o., Urbánkova 1, 080 01 Prešov 
2. kontantné osoby, čísla a e-maily: Radovan Jakubko,  

email: radovan.jakubko@presnet.sk, mobil: 0910699679 
3. V prípade akýchkoľvek zmien v ods. 1 a 2 tohto článku, sú zmluvné strany povinné sa 

vzájomne okamžite informovať, k zmene údajov podľa tohto článku nie je potrebné 
uzavierať dodatok a postačí iba písomné oznámenie druhej strane.  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomná komunikácia podľa tejto Zmluvy je 
platne doručená, pokiaľ je doručená na kontaktné adresy:  

1. v prípade osobného doručovania v okamihu odovzdania písomnosti adresátovi;  
2. pri doručovaní poštou v okamihu prevzatia písomnosti adresátom. V prípade, ak si 

adresát písomnosť z akéhokoľvek dôvodu neprevezme alebo prevzatie písomnosti 
odmietne, dňom doručenia je tretí deň odo dňa uloženia písomnosti na príslušnej 
pošte.  

 
 

6. DOBA TRVANIA A UKONČENIE ZMLUVY  
 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 10 rokov, s platnosťou a účinnosťou odo dňa jej 
podpísania obomi účastníkmi. Pre prípad, že je niektorá zo strán povinná zverejniť túto 
zmluvu, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Každá zmluvná strana 
je oprávnená zmluvu vypovedať v lehote 3 mesiacov pred uplynutím dojednanej doby, ak 
toto právo žiadna zo zmluvných strán nevyužije, doba trvania zmluvy sa automaticky 
predlžuje vždy o ďalších 10 rokov. 



2. Vzájomný vzťah je možné ukončiť aj dohodou oboch účastníkov alebo odstúpením od 
Zmluvy v prípadoch dojednaných touto zmluvou.  

3. PRESNET je oprávnený od zmluvy odstúpiť iba v prípade:  
1. ak stratí spôsobilosť k prevádzkovaniu činnosti, pre ktorú bola táto zmluva 

dojednaná,  
2. ak Obec závažne a opakovane porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy a ani 

na písomnú výzvu PRESNETu nevykoná nápravu najneskôr do 30 dní odo dňa 
doručenia písomnej výzvy.  

4. Obec je oprávnená od zmluvy odstúpiť iba v prípade:  
1. ak PRESNET stratí spôsobilosť k prevádzkovaniu činnosti, pre ktorú bola táto 

zmluva dojednaná, 
2. ak PRESNET závažne a opakovane porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy 

a ani na písomnú výzvu Obce nevykoná nápravu najneskôr do 30 dní odo dňa 
doručenia písomnej výzvy.  

5. Odstúpenie od zmluvy je účinné odo dňa doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane.  
 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
 

1. Slová s významom v jednotnom čísle v prípadoch, kedy to umožňujú súvislosti, zahŕňajú 
taktiež číslo množné a naopak.  

2. Všetky zmeny a doplnky tejto Zmluvy musia byť urobené písomne vo forme dodatku a 
podpísané oprávnenými zástupcami oboch účastníkov, inak sú neplatné. Toto ustanovenie sa 
nevzťahuje na tie články, v ktorých je možnosť zmeny formou oznámenia druhej strane.  

3. Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch s platnosťou originálu, dve vyhotovenia pre 
každého účastníka.  

4. Na úpravu právnych vzťahov touto Zmluvou neupravených, sa použijú príslušné 
ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatných platných predpisov právneho poriadku 
Slovenskej republiky.  

5. Účastníci tejto Zmluvy vyhlasujú, že Zmluva bola dohodnutá na základe ich vážnej, pravej, 
slobodnej a ničím neobmedzenej vôle, nie v tiesni ani za existencie neprijateľných 
podmienok, že si jej obsah prečítali a bez výhrad s ním súhlasia, čo potvrdzujú svojimi 
vlastnoručnými podpismi.  

6. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle obce. 
 
 
 
 

V Ovčí, dňa       V Prešove, dňa  
 
 
 
 
 
 

Obec Ovčie      Presnet-profi s.r.o. 
Eduard Jenča      Bc. Radovan Jakubko 
starosta      konateľ 
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