Zmluva
o spolupráci pri rekonštrukcii rozvodnej siete miestneho rozhlasu
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi

Obec Čerhov
Sídlo:
IČO:
Zastúpená:

Dlhá 100, 076 81 Čerhov
00331422
Ing. Jaroslav Bajužik, starosta obce
/ďalej len „Obec Čerhov“/

a
Zemplínske obecné siete, s.r.o.

Sídlo
IČO:
Zapísaný v registri:
Zastúpený:

Staničná 6/24, 076 15 Veľaty

51842858
Obchodný register Okresného súdu Košice I v Odd. Sro, vl.č. 44333/V
Ing. Ján Gonos – konateľ spoločnosti
/ďalej len „Z O S“/

/ďalej spoločne tiež len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“/
za týchto podmienok:
Článok I.
Úvodné ustanovenia
1.1. Z O S je podnikom v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických
komunikáciách v platnom znení, t.j. poskytuje telekomunikačné služby v oblasti
prenosu dát, zriaďovania, prevádzkovania a prenájmu rádiových zariadení,
počítačových sieti a rovnako sprostredkujú prístup do siete internet a dátových
služieb a dátových služieb prenosu hlasu prostredníctvom siete internet bez
využitia obmedzených zdrojov. V rámci svojej podnikateľskej činnosti realizuje aj
montáž, údržbu a opravu telekomunikačných zariadení, obecných rozhlasov a
verejného osvetlenia.
1.2. Obec Čerhov je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom
samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami a ktorej
základnou úlohou pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej
územia a o potreby jej obyvateľov. Zároveň je vlastníkom a prevádzkovateľom
miestneho rozhlasu, ktorý sa skladá z rozvodnej siete, reproduktorov a ústredne.
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Článok II.
Predmet a účel nájmu zmluvy
2.1. Predmetom zmluvy je rekonštrukcia, resp. oprava pôvodnej rozvodnej siete
miestneho rozhlasu v rámci intravilánu obce. V rámci rekonštrukcie dôjde
k výmene pôvodnej siete za novú, čím dôjde k zvýšeniu kvality prenášaných
údajov rozvodnej siete a rozšíreniu možnosti využitia rozvodnej siete o služby
poskytované spoločnosťou Z O S.
2.2. Priebeh celej rekonštrukcie rozvodnej siete miestneho rozhlasu vrátane výberu
konkrétnych oporných bodov pre uchytenie novej rozvodnej siete bude riešený
operatívne v úzkej súčinnosti oboch zmluvných strán. Po dokončení rekonštrukcie
a vyskúšaní funkčnosti miestneho rozhlasu sa vyhotoví protokol, ktorý na znak
súhlasu s ukončením rekonštrukcie podpíšu obe zmluvné strany.
2.3. Náklady na materiál potrebný k zrealizovaniu predmetu tejto zmluvy
pozostávajúci z hybridného kábla, konzol a iného nevyhnutného materiálu znáša
v celom rozsahu spoločnosť Z O S. Súčasťou rekonštrukcie nie je výmena ani
oprava reproduktorov alebo ústredne, len pripojenie existujúcich reproduktorov,
(resp. nových reproduktorov, ktoré dodá obec) a ústredne na nové rozvody. Tento
použitý materiál pri rekonštrukcii okrem reproduktorov a ústredne miestneho
rozhlasu ostáva vo vlastníctve spoločnosti Z O S.
2.4. Jeden z telekomunikačných kanálov novej rozvodnej siete bude využívaný ako
rozvodná sieť miestneho rozhlasu Obce Čerhov. Ďalší z telekomunikačných
kanálov novej rozvodnej siete bude využívaný ako rozvodná sieť kamerového
systému Obce Čerhov. V prípade požiadavky na ďalšie kanály Z O S umožní
použitie týchto kanálov za odplatu. Tieto telekomunikačné kanály budú
využívané iba na tento vyhradený účel. Údržbu týchto telekomunikačných
kanálov využívaných Obcou Čerhov bude počas platnosti tejto zmluvy
zabezpečovať spoločnosť Z O S bezplatne. Údržba aktívnych zariadení
napojených na tieto telekomunikačné kanály, t.j. reproduktory a ústredňa
miestneho rozhlasu a kamery a ústredňa kamerového systému, nie je predmetom
tejto zmluvy. Môže byť predmetom novej zmluvy, objednávky, alebo to môže
zabezpečiť pre obec aj tretia strana.
2.5. Obec Čerhov vyhlasuje, že si nebude u spoločnosti Z O S nárokovať žiadnu
úhradu za využitie stĺpov ako oporných bodov pre uchytenie kábla a spoločnosť Z
O S vyhlasuje, že si nebude nárokovať u Obci Čerhov žiadnu úhradu za
využívanie a údržbu telekomunikačných kanálov ako rozvodná sieť miestneho
rozhlasu a rozvodná sieť kamerového systému.
Článok III.
Osobitné ustanovenia
3.1. Spoločnosť Z O S sa zaväzuje, že pre všetkých obyvateľov Obce Čerhov, u
ktorých budú splnené technické podmienky na pripojenie k rekonštruovanej sieti,
bude za podmienok obsiahnutých vo Všeobecných podmienkach poskytovania
verejnej telekomunikačnej služby prenosu dát s použitím siete Z O S a za ceny
uvedené v cenníku poskytovať služby internetu a po dokončení rekonštrukcie
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pribudne aj možnosť poskytnúť záujemcom aj služby digitálnej televízie.
Všeobecné podmienky poskytovania verejnej telekomunikačnej služby prenosu
dát s použitím siete Z O S a cenník spoločnosti je uverejnený na internetovej
stránke www.zemplinskeobecnesiete.sk.
3.2. Spoločnosť Z O S na vlastné náklady pripojí k elektronickej komunikačnej sieti
inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je Obec Čerhov a následne bude bezplatne
poskytovať týmto inštitúciám služby internetu s programom Z O S classic.
V prípade požiadavky obce na služby vyššieho rozsahu Z O S uvedené služby
poskytne za rozdiel poplatku podľa cenníka. Predmetom tohto záväzku
spoločnosti Z O S nie je rekonštrukcia ani montáž nových rozvodov v priestoroch
týchto inštitúcií, ani akékoľvek iné úkony alebo služby.
3.3. Obec Čerhov sa zaväzuje spoločnosti Z O S ako protihodnotu služieb uvedených
v bodoch 3.1. a 3.2. poskytnúť bezplatne priestor - samostatnú miestnosť aspoň
2x2 m² spolu s funkčnou elektrickou zásuvkou 230V 16A v budove súpisné číslo
34, ktorá patrí obci. Priestor bude poskytnutý za účelom umiestnenia technológie
potrebnej na šírenie a poskytovanie služieb spoločnosti Z O S v Obci Čerhov.
3.3.1. Dňom umiestnenia technológie do predmetnej miestnosti Obec Čerhov odovzdá
Z O S kľúče, pre samostatný prístup od predmetnej miestnosti. Zmluvné strany
prehlasujú, že budú dbať o to, aby do tejto miestnosti nemali tretie osoby prístup
bez sprievodu zodpovedného zamestnanca spoločnosti Z O S, aby sa zamedzila
možnosť odcudzenia alebo manipulácie s technológiami, ktoré v budúcnosti budú
v tejto miestnosti umiestnené.
3.3.2. Náklady elektrickej energie potrebnej na napájanie technológií v predmetnej
miestnosti znáša spoločnosť Z O S.
3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa budú navzájom včas informovať o všetkých
skutočnostiach potrebných pre spoluprácu podľa tejto zmluvy, najmä si vzájomne
oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti.
3.5. Všetky záväzky, práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto zmluvy
prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán.
Článok IV.
Záverečné ustanovenia
4.1. Zmluvu je možné meniť, resp. doplniť len formou písomného dodatku
odsúhlaseného a podpísaného zmluvnými stranami.
4.2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto
zmluvou sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa ustanovení zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
4.3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia Obcou Čerhov.
4.4. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné alebo sa stane
neúčinným, takáto neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť
alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy alebo zmluvy samotnej. Rovnako ak
Zmluva o spolupráci pri rekonštrukcii rozvodnej siete miestneho rozhlasu

Strana 3

niektoré ustanovenie zmluvy je v rozpore so zákonom o ochrane hospodárskej
súťaže, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť zmluvy ako celku. V takýchto
prípadoch sa obe zmluvné strany zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým
znením tak, aby bol zachovaný účel sledovaný uzavretím zmluvy a bol v súlade
s právnymi predpismi. Do prijatia nového znenia dotknutého ustanovenia sa pre
daný vzťah použijú také ustanovenia zákona, ktoré ho upravujú najbližšie.
4.5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Zmluvné strany dostanú po
jednom vyhotovení.
4.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním riadne prečítali,
že bola uzatvorená po vzájomnom prejednaní jej obsahu, podľa ich slobodnej
vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných
podmienok, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
V Čerhove, dňa 24.03.2021

................................................
Obec Čerhov
zast.: Ing. Jaroslav Bajužik
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