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I Slovak Telekom,

a. S.

i Bratislava

č. zmluvy: O~ l<JI1l1 0+,(,0

r:

Pridelené:
Dohoda o prekládke telekomunikačného vedenia
uzatvorená podl'a ustanovenia § 67 ods. 4 zákona č. 610/2003 Z. z.
o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
medzi

1. Obchodný názov:
Sídlo:

2

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

V zastúpení:
Ing. Jozef Gonda - manažér centra služieb a infraštruktúry Juh
Ing. Martin Bordáč - manažér nákupu sieťových komodít
obaja na základe Podpisového poriadku Slovak Telekomu, a.s.
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

ČSOB, a.s., Bratislava
2940223/7500
35763469
2020273893
SK2020273893

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom
Sa, vložka č. 2081/B.

reqistri Okresného súdu Bratislava I, oddiel

(ďalej len "Podnikli)

a
2. Obchodný názov:
Sídlo:

Mesto Detva
Mestský úrad v Detve
Tajovského č. 7
962 12 Detva

V zastúpení:

Ing. Ján Šufliarský - primátor mesta

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

VÚ B Zvolen, pobočka Detva
19724-412/0200
319805
2021318651

(ďalej len "Stavebník")

(spoločne ďalej aj ako .zrnluvné strany")
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Článok I.
Základně údaje
1. Podnik je vlastníkom a prevádzkovatel'om telekomunikačných zariadení a vedení
káblov typu:
WS1 TCEKPFLE 50x4xO,8 Dial'kový kábel Zvolen - Detva v dlžke 170 metrov,
WS11 TCEKPFLE 50x2xO,5 Miestny spojovací kábel v dlžke 170 metrov,
WS12 TCEKPFLE 150x2xO,5 Miestny spojovací kábel v dlžke 170 metrov,
WS21 TCEKPFLE 25x4xO,8 Spojovací kábel v dlžke 170 metrov,
WS22 TCEKPFLE 25x4xO,8 Spojovací kábel v dlžke 170 metrov,
WS23 TCEKPFLE 1Ox4xO,8 Spojovací kábel v dlžke 170 metrov,
na pozemkoch registra "C" parc. Č. 1548, s Č. 1520/1 v k. Ú. Detva (ďalej len
.Vedenie").
2. Stavebník je investorom stavby .Rekonštrukcia Námestia SNP v Detve", podl'a
projektu, ktorý vypracoval SILKA T s.r.o. Galanta, hlavný a zodpovedný projektant
Ing. arch. Struhár (ďalej len .Stavebná činnost"').
3. Stavebnou
Podniku.

činnosťou

Stavebníka

je

vyvolaná

potreba

prekládky

Vedenia

Článok II.
Predmet dohody
1. Podnik súhlasí s prekládkou Vedenia do náhradného vedenia v rámci stavby
.Rekonštrukcia Námestia SNP v Detve, SO 07 Slaboprúdové rozvody", podl'a
projektu, ktorý vypracoval Ing. Štefan Duba (ďalej len .Preložené vedenie").
2. Stavebník zabezpečí realizáciu prekládky Vedenia prostredníctvom subjektu
oprávneného na výkon tejto činnosti. Podnik odporúča Stavebníkovi zabezpečiť
predmetnú prekládku prostredníctvom firmy, ktorá je zmluvným partnerom
Podniku, a realizuje predmetné práce zamestnancami zaškolenými z Technických
predpisov a Metodického usmernenia Podniku uvedených v čI. III ods. 2, 3 a 5
tejto dohody. Podnik odporučí zmluvných partnerov na základe požiadavky zo
strany Stavebníka.
3. Všetky náklady na prekládku Vedenia bude v zmysle ustanovenia § 67 ods. 4
zákona Č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších
predpisov znášať Stavebník, a to vrátane prípadných nárokov vlastníkov
dotknutých nehnutel'ností podl'a § 69 zákona Č. 610/2003 Z. z. o elektronických
komunikáciách v znení neskorších predpisov.
4. Prekládkou Vedenia nedochádza k zmene vlastníckych pomerov a Podnik bude
od začiatku vlastníkom Preloženého vedenia.
5. Stavebník je povinný pri realizácii prekládky Vedenia
ustanovenia platnej legislatívy Slovenskej republiky.

Podniku

dodržiavať
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6. Stavebník písomne oznámi Podniku termín prekládky Vedenia minimálne 15
pracovných dní pred jej začatím na adresu: Slovak Telekom, a.s., Centrum
služieb a infraštruktúry Juh, Tím operatívnych požiadaviek na infraštruktúru,
Horná 77, 975 87 Banská Bystrica a požiada o prerušenie prevádzky. Práce
Stavebník začne až po povolení prerušenia prevádzky za podmienok
definovaných Podnikom.
7. V prípade, že Stavebník nedodrží podmienky a termín (d'alej len .zrnluvné
povinnosti") stanovené v povolení prerušenia prevádzky, ktoré vydá Podnik, má
Podnik voči Stavebníkovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 35 € za
každú aj začatú hodinu omeškania s plnením niektorej zo zmluvných povinností.
Podnik je oprávnený vystavit' faktúru, ktorou vyúčtuje túto zmluvnú pokutu bez
zbytočného odkladu po porušení niektorej zo zmluvných povinností Stavebníkom.
Faktúra je splatná do 15 dní od jej vystavenia.

Článok III.
Spoločné ustanovenia
1. Stavebník je pri prekládke Vedenia povinný postupovat' len v súlade s projektom
uvedeným v čI. " ods. 1 tejto dohody. Stavebník sa zároveň zavazuje postupovat'
podl'a vyjadrenia Podniku, ktoré tento vydá na ochranu Vedenia alebo iných
telekomunikačných vedení a zariadení v jeho vlastníctve alebo prevádzke.
2. Stavebník je povinný odovzdat' Podniku meracie protokoly a kompletnú
projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Preloženého vedenia so
všetkými vyjadreniami pred prepojením prevádzky do náhradného Preloženého
vedenia v zmysle Technického predpisu Podniku T-326. Stavebník je povinný
odovzdat' dokumentáciu skutočného vyhotovenia do 30 dní od fyzickej realizácie
prekládky.
3. Podnik je povinný prevziat' Preložené vedenie len za podmienky, že toto splňa
predpísané technické parametre na začlenenie do telekomunikačnej
siete
Podniku v zmysle aktuálnych Technických predpisov Podniku TA 225, TA 205, TA
211 a ich súvisiacich dodatkov.
4. Stavebník je povinný bezodkladne oznámit' Podniku písomnou formou ukončenie
prác na prekládke Vedenia Podniku. Ukončenie stavebných prác na prekládke
Vedenia Podniku je deň ukončenia prepojenia p6vodného Vedenia do
Preloženého vedenia, zároveň je to deň určený v žiadosti o prerušení prevádzky
za podmienok definovaných Podnikom.
5. Samotné preberanie prác sa uskutoční protokolárne za účasti zástupcov oboch
zmluvných strán v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41 na
preberanie stavieb infraštruktúry. Preberacie konanie sa musí uskutočnit' do 15
pracovných dní od zaslania oznámenia o ukončení prác na prekládke Vedenia
Podniku Stavebníkom. Preberacie konanie zvoláva Stavebník.
Stavebník vyzve Podnik písomnou formou na prebratie Preloženého vedenia
minimálne 10 pracovných dní pred termínom preberacieho konania a súčasne
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odovzdá
požadovanú
dokumentáciu
k Preloženému
vedeniu
v zmysle
Metodického usmernenia Podniku M-273-41.
V prípade, že:
a) Stavebník nevyzve Podnik na preberacie konanie v lehote minimálne 10
pracovných dní pred termínom preberacieho konania alebo neodovzdá
požadovanú dokumentáciu
v zmysle Metodického usmernenia Podniku M273-41 alebo
b) preberacie konanie nebude z d6vodov na strane Stavebníka úspešne
ukončené v lehote 15 pracovných dní od zaslania oznámenia o ukončení prác
na prekládke Vedenia Podniku,
sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute za porušenie niektorej z povinností
uvedenej pod písmenom a) alebo b) Stavebníkom.
V prípade porušenia niektorej povinnosti uvedenej v tomto bode pod písmenom a)
alebo b) Stavebníkom má Podnik voči Stavebníkovi nárok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výš ke 35 € za každý aj začatý deň omeškania. Popri zmluvnej pokute je
Podnik oprávnený požadovať náhradu škody presahujúcu zmluvnú pokutu, a to
až do jej skutočnej výšky. Podnik je oprávnený vystaviť faktúru, ktorou vyúčtuje
zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody bez zbytočného odkladu po porušení
zmluvnej povinnosti Stavebníkom. Faktúra je splatná do 15 dní od jej vystavenia.
6. Podnik bude povinný sprevádzkovať Preložené vedenie bez zbytočného odkladu
po jeho odovzdaní a prevzatí od Stavebníka, aby mohlo byť odstránené p6vodné
Vedenie, ktoré je nahradené Preloženým vedením.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti
neupravené
touto dohodou
sa riadia príslušnými
ustanoveniami
Obchodného
zákonníka
a zákona
Č.
610/2003
Z. z.
o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
2. Táto dohoda nadobúda v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
3. Stavebník sa zavazuje zverejniť túto dohodu v súlade s § 5a ods. 4 a 5 zákona Č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a bezodkladne Podniku
doručiť písomné potvrdenie o zverejnení tejto dohody. Zverejnenie tejto dohody
sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie
označené v tejto dohode ako d6verné v zmysle § 271 ods. 1 Obchodného
zákonníka sa nepovažujú za d6verné informácie.
4. Táto dohoda je vyhotovená
a jeden Stavebníkovi.

v troch rovnopisoch, z ktorých dva patria Podniku

5. Dohodu možno meniť a doplňat' len po vzájomnej
formou písomných očíslovaných dodatkov.

dohode zmluvných

strán
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6. Zmluvné strany vyhlasujú,
podpisujú.

V Bratislave dňa:

že

SI

túto dohodu

1 4. 09. 1011

prečítali a na znak súhlasu

V Detve dňa:

IJ'I·

JU

?Of-1

Za Slovak Telekom, a.s.

Ing. J. ef Gonda
manažér cel ~ služieb a infraštruktúry
/I

,'W~

....... :.'

~Ing. Martin Bordáč

_

.

manažér nákupu sieťových komodít
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