
ZMLUVA č......... k........... o spolupráci uzavretá podľa § 51 a násl. Obč. Zákonníka
a zákona 610/2003 -  Telekomunikačný zákon

Zmluvné strany

Adresa / Sídlo : Obec Podbiel
Podbiel 210, , 02742 Podbieľ 
Štatutárny zástupca : Slavomír Korčuška 
IČO: 00314791

ďalej len "Obec"

Adresa / Sídlo : DSI DATA s.r.o.
Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo 
Štatutárny zástupca : Mgr. Dravecký Rastislav, konateľ

PaedDr. Jaroslav Dravecký, konateľ
IČO: 36 399 493 
DRČ: SK2020129727
Výpis z obeh. registra: okr. Súd v Žiline, odd. SRO, vl. Č. 12967/L 

ďalej len "Prevádzkovateľ" 

čl. 1
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri výstavbe a prevádzke optickej 
siete, ktorá pozostáva z:

A. hlavnej optickej prípojky obce pozostávajúcej z optického vedenia z uzla optickej siete
Prevádzkovateľa v obci Nižná nad Oravou po trase železnice ŽSR po miesto 
pripojenia Obce

B. optického účastníckeho rozvodu Obce pozostávajúceho zo zemných a nadzemných
vedení zohľadňujúcich možnosti Obce tak, aby rozvod umožňoval pripojenie 
minimálne 90% objektov obce.

(ďalej len „Optická sieť“)

2. Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať na príprave a realizácii zámeru výstavby 
Optickej siete, ktorej časť kapacity bude využitá pre potreby Obce na verejnoprospešné 
projekty slúžiace samospráve (dátové prepojenie objektov Obecného úradu, dátové 
prepojenie s inými obecnými úradmi participujúcimi na projekte, kamerový systém obce 
a pod.) a pre potreby Prevádzkovateľa na poskytovanie komerčných telekomunikačných 
služieb na území obce.

čl. 2
Záväzky prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ zabezpečí na vlastné náklady:
• spracovanie rozpočtu a projektovú dokumentáciu Optickej siete
• realizáciu v rozsahu dodávky materiálu, technológii, odborných prác, koordinácie 

projektu v rámci výstavby pasívnej sieťovej infraštruktúry
• prevádzku Optickej siete

čl. 3



1. Obec poskytne prevádzkovateľovi:
• súčinnosť v stavebnom konaní týkajúcom sa predmetu zmluvy
• realizáciu zemných prác v rozsahu stanovenom vzájomne odsúhlasenou 

projektovou dokumentáciou a rozpočtom

čl. 5
Platnosť zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2. Tento zmluvný vzťah môže byť skončený :
a) dohodou zmluvných strán,
c) odstúpením od zmluvy z dôvodov porušenia podmienok dohodnutých v tejto zmluve

3. V prípade nepredpokladaných zmien v priebehu trvania tohto zmluvného vzťahu sa strany 
dohodli, že ďalšie postupy si upravia osobitnou zmluvou alebo dodatkom k tejto zmluve.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom si zaplatiť náhradu za prípadné škody a straty, ktoré 
ukončením tohto zmluvného vzťahu vzniknú z viny tej-ktorej zmluvnej strany, pokiaľ sa 
nedohodnú inak.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, neuzavreli ju v tiesni alebo za 
inak nevýhodných podmienok, a že o jej obsahu sa dohodli tak, aby medzi nimi nedošlo k 
rozporom.

6. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých po dva výtlačky obdrží každá 
zo zmluvných strán.

V .... .......................dňa .... 2014 V Námestove, dňa:.^.:...:..... 2014

Záväzky obce


