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 Dohoda o vysporiadaní vzájomných vzťahov  

(ďalej len „Dohoda“) 
uzatvorená v zmysle § 51 a § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v z. n. p. (ďalej ako „Občiansky zákonník“)  v súlade so znením zákona č. 351/2011     
Z. z. o elektronických komunikáciách v z. n. p. (ďalej ako „zákon o elektronických 

komunikáciách“) 
medzi: 

 
 
Obec Vinohrady nad Váhom 
Sídlo:   Vinohrady nad Váhom 355, 925 55 Vinohrady nad Váhom 
Zastúpenie:   Ing. Eva Hanusová, starostka obce 
IČO:   00306304 
DIČ:   2021002357 
IČ DPH :   nie je platiteľom DPH 
 
(ďalej len „Prijímateľ“ alebo „Obec“) 
 
 

a 
 
 

AIRNET s.r.o. 

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, 

Vložka č.: 24530/T 

Sídlo:    Siladice 240, 920 52 Siladice 
IČO:    44 996 420 
DIČ: 2022908316  

IČ DPH:   SK2022908316 
Zastúpenie:   Michal Ďurica, konateľ spoločnosti 
 
(ďalej „Poskytovateľ“ alebo „podnik“) 
 
(obe zmluvné strany ďalej spoločne ako „zmluvné strany“ alebo „strany dohody“) 
 
 
 
 

Článok I 

Úvod, základné ustanovenia, definície 

 
1) Poskytovateľ je v súlade s § 5 ods. 1  zákona o elektronických komunikáciách 

podnikom poskytujúcim verejnú sieť a služby v oblasti elektronických 

komunikácií.  Poskytovateľ je v súlade so splnením oznamovacej povinnosti  

Úradom pre reguláciu sieťových odvetví o oprávnení poskytovateľa podnikať v 

oblasti poskytovania sietí alebo služieb  podľa ustanovenia § 15 ods. 1 zákona 

o elektronických komunikáciách. 

 

2) Prijímateľ je vlastníkom konzol, na ktorých je umiestnený obecný rozhlas.  
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3) Konzolami obecného rozhlasu sa na účely tejto dohody rozumejú oporné body 

pre uchytenie nadzemného vedenia umiestnené na stĺpoch elektrického 

vedenia resp. na  stĺpoch verejného osvetlenia. 

4) Komunikačným vedením sa na účely tejto dohody rozumie ucelený systém 

káblových rozvodov bez prerušení medzi danými koncovými bodmi. 

 

5) Časťou komunikačného vedenia sa na účely tejto dohody rozumie optické 

vlákno použitého káblového rozvodu slúžiaca na prevádzku kamerového 

systému. 

  
 

Článok II 

Predmet dohody 
 

1) Poskytovateľ sa zaväzuje, že na  vlastné náklady vybuduje komunikačné 
vedenie ako verejnú elektronickú komunikačnú sieť (ďalej aj „stavba“). Pre 
výstavbu komunikačného vedenia bude použitý optický kábel. Komunikačné 
vedenie bude využívať poskytovateľ na prevádzkovanie verejnej siete 
a služieb v oblasti elektronických komunikácií. Časť komunikačného vedenia 
bude využívať obec na prevádzkovanie kamerového systému. 
Poskytovateľom vybudovaná stavba bude umiestnená na konzolách, resp. na 
pozemkoch vo vlastníctve prijímateľa. V miestach, kde bude potrebné odbočiť 
optické vedenie, budú na opornom bode inštalované montážne boxy.   
 

2) Na základe tejto dohody prijímateľ  umožní poskytovateľovi  využiť v celom             
rozsahu konzoly obecného rozhlasu formou výpožičky, ktoré Obec vlastní a 
umožní na nich umiestnenie komunikačného vedenia v nevyhnutnom rozsahu 
(ďalej aj „predmet výpožičky“). Súčasne prijímateľ umožní poskytovateľovi v 
súlade s ustanovením § 66 ods. 1  zákona  o elektronických  komunikáciách 
umiestniť na pozemky vo vlastníctve obce komunikačné vedenie. 

 

3) Poskytovateľ sa  zaväzuje, že na vlastné náklady vymení poškodené alebo 

nevhodné konzoly, prípadne doplní chýbajúce konzoly obecného rozhlasu, 

ktoré zostanú vo vlastníctve Prijímateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že 

vymenené konzoly, poskytovateľ bezodplatne odovzdá prijímateľovi na 

základe  preberacieho protokolu po ukončení ich výmeny, resp. doplnenia do 

vlastníctva prijímateľa. 

4) Prijímateľ umožní poskytovateľovi za účelom riadneho poskytovania 
elektronických komunikačných služieb vopred neurčeným záujemcom 
inštalovať na konzoly obecného rozhlasu potrebné zariadenia k výkonu jeho 
činnosti. 

 

 

Článok III 

Doba trvania dohody 

 
1) Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na 20 rokov, odo dňa jej 

účinnosti. 
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Článok IV 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
1) Prijímateľ je povinný: 

a) odovzdať poskytovateľovi  predmet výpožičky, 
b) zabezpečiť nepretržitý voľný prístup k predmetu výpožičky  počas trvania 

tejto dohody, najmä v prípade jeho poruchy, 
c) zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bol poskytovateľ rušený vo 

výkone jeho práv určených v tejto dohode, 

d) zabezpečiť 1m2 v obecnej budove s možnosťou pripojenia do elektrickej 

siete za účelom umiestnenia technológií. 

 

         Prijímateľ sa zaväzuje: 

a) počas celej doby výpožičky bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

poskytovateľa neodstrániť alebo nepremiestniť konzoly obecného 

rozhlasu, prípadne nevykonať inú zmenu týkajúcu sa súčasti 

komunikačného vedenia, 

b) počas celej doby trvania tejto dohody bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu poskytovateľa neumožniť umiestnenie komunikačného alebo 

iného vedenia tretej strane na predmet výpožičky. 

c) pri prekládke vzdušného vedenia (napr. verejného osvetlenia, obecného 

rozhlasu) do zeme umožniť poskytovateľovi  v rámci tejto dohody 

pripokládku optického vedenia, pri dodržaní ochranného pásma 

jednotlivých inžinierskych sietí.  

 

 

2) Poskytovateľ je povinný: 

a) vybudovať časť komunikačného vedenia v stave spôsobilom na 

prevádzkovanie kamerového systému súčasne s vybudovaním stavby, 

najneskôr do 12 mesiacov odo dňa účinnosti tejto dohody, 

b) zabezpečiť údržbu časti komunikačného vedenia počas celej doby trvania  

     tejto dohody, 

c) zabezpečiť nepretržitý voľný prístup k časti komunikačného vedenia  

počas trvania tejto dohody v prípade poruchy kamerového systému, 

d) zodpovedať za škodu na predmete výpožičky, ktorú preukázateľne 

spôsobil sám, prostredníctvom jeho zamestnancov, a to v súvislosti s jeho 

podnikateľskou činnosťou. 

 

Článok V. 

Spoločné ustanovenia 

 
1) Prijímateľ uznáva, že poskytovateľ je  v súlade s ust. § 66 ods. 1  zákona  

o elektronických  komunikáciách podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, ak je to 

vo verejnom záujme a v nevyhnutnom rozsahu,  je oprávnený:  

a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na 
nehnuteľnostiach patriacich prijímateľovi; 

b) vstupovať na tieto nehnuteľnosti v súvislosti so zriaďovaním, 

prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení verejnej siete; 

c) vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať 

a okliesňovať  stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť 
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vedenia verejnej siete, ak tieto opatrenia neurobí prijímateľ ani po 

predchádzajúcej výzve poskytovateľa; pričom prijímateľ  je to 

poskytovateľovi povinný umožniť. Poskytovateľ má teda právo stavbu 

zriadiť a prevádzkovať v nehnuteľnostiach patriacich prijímateľovi.   

 

2) Zmluvné strany sa dohodli, že prijímateľ je povinný odovzdať predmet 

výpožičky poskytovateľovi najneskôr do 14 dní odo dňa účinnosti tejto dohody. 

 

3) Komunikačné vedenie bude počas celej doby trvania tejto dohody vo 

výlučnom vlastníctve poskytovateľa. Poskytovateľ je oprávnený inštalovať na 

komunikačné vedenie vlastné zariadenia alebo zariadenia tretích osôb, ktoré 

slúžia nevyhnutne na riadne fungovanie verejných služieb. 

 

4) Poskytovateľ sa zaväzuje na základe písomnej výzvy prijímateľa zdemontovať 

komunikačné vedenie do 12 mesiacov od doručenia písomnej výzvy 

prijímateľa poskytovateľovi  v prípade, že prijímateľovi bola doručená písomná 

výzva od majiteľa stĺpov elektrického vedenia na demontáž konzol obecného 

rozhlasu. V prípade, že majiteľ stĺpov elektrického vedenia stanoví kratšiu 

lehotu na demontáž konzol obecného rozhlasu, poskytovateľ je povinný túto 

lehotu rešpektovať. 

 

5) Zmluvné strany sa dohodli, že táto dohoda môže zaniknúť: 

a) dohodou zmluvných strán, 

b) zánikom oprávnení podniku podľa § 66 ods. 1 zákona o elektronických 

komunikáciách. 

 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 
 
1) Všetky záväzkové vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré  sú obsiahnuté 

v tejto dohode, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pre prípady 
právnych sporov medzi zmluvnými stranami, ktoré by sa týkali právnych 
vzťahov vyplývajúcich z tejto dohody, sa zmluvné strany dohodli, že na 
prejednanie a rozhodnutie takýchto sporov sú príslušné všeobecné súdy 
Slovenskej republiky. 

 
2) Obsah tejto Dohody je možné meniť a doplňovať len po dohode zmluvných 

strán. Zmeny sa vykonávajú v písomnej forme dodatkami označenými 
poradovým číslom a budú podpísané zodpovednými osobami zastupujúcimi 
zmluvné strany. 

 

3) Ak sa niektorá časť tejto dohody stane neplatnou, nerobí táto skutočnosť 

neplatnou celú túto dohodu. Zmluvné strany sa dohodli, že v takomto prípade 

vynaložia maximálne úsilie na konvalidáciu neplatnej časti dohody. 

 

4) Ak zo zmluvných dojednaní obsiahnutých v tejto dohode nevyplýva iná úprava, 

tak všetky nároky vyplývajúce zo zmluvných dojednaní obsiahnutých v tejto 

dohode musia byť voči druhej strane uplatnené písomne, a to doporučeným 

listom alebo odovzdané osobne, s vyznačením dátumu prevzatia. V prípade 
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poštového styku sa za deň uplatnenia nároku považuje deň doručenia 

doporučeného listu poštovým úradom na adresu uvedenú na tejto dohode, 

a v prípade, že v budúcnosti dôjde k zmene adresy zmluvnej strany, tak na 

adresu zmluvnej strany uvedenú v danom čase v príslušnom obchodnom 

registri. Účinky doručenia písomných podaní sú na účely zmluvných dojednaní 

obsiahnutých v tejto dohode splnené aj vtedy, ak príjemca príslušného podania 

si toto nevyzdvihol v odbernej lehote, alebo jeho prevzatie bezdôvodne 

odmietol. 

5) Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM 
EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných 
údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle 
www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na 
všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa. 

6) Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 
prijímateľa.  
 

7) Táto Dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom 
prijímateľ obdrží 1 rovnopis a poskytovateľ 1 rovnopis.  

 
8) Obsah tejto dohody bol prerokovaný na zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo 

Vinohradoch nad Váhom dňa 23. 03. 2021 , uznesením č. 9/2021, ktoré tvorí 
prílohu tejto Dohody.  

 
 
 
Vo Vinohradoch nad Váhom dňa 29. marca 2021 
  
Prijímateľ:                                           Poskytovateľ:      
  
 
 
  
 
 
Podpísané         podpísané  
....................................... ....................................... 
  Ing. Eva Hanusová  Michal Ďurica 
    starostka obce konateľ spoločnosti  


