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cieťom vymedzenia
ce, za účelom vyu
vlastníctve obce v

1. úvouxÉ, UsTANovENIA

1. Komunikačný systém obce (ďalej aj "KS") 
je elektronickou

príslušných uJ"rfiffii;ákilŇŘ šŘ,e. 35í12017 Z. z. o eI

to funkěne prepojená sústava prenosovYclr systémov vo vlastrďctv

v jej katastrálnom

2. Spoločnost, Imcol žnosť o možnosť doPlnenia KS' resP' rozŠÍrenia

jeho funkčnosti o š, r internetového pripojenia, 
La vysokoqýchlostrrj

3. -Spoločnost, Imco .ffiŤť"eJ1eorm,""i"T,*H,i}jx*i
"áHJ;;ď 

a Oasovej primeranosti, nawhuje
" 

,ie_ že iozšírenie firnkčnosti KS
pre Obec žiadne

ťrnančné nakladY za odplatu, ktorá

4. služba (elektroni ekomunikačných

i J"i,;a"r:1 rtelevízne vysielanie. _,

5. _ p"'tyt,:' Si munikačnú službu podťa

6 #x;rřŤri:Kr§i1l"#; 0l z.z. o elektronických komunikáciách v Platnom znenÍ'



t.

2. pREDMEI lúčnl, ZMLwy

úěelom tejto zmluvy j, ""9:T," 
j:l*,l Ť,"1ffii?":#ffi,ffiff*i"i,ŤT:

vzájomné práva 
" 
|á,i,*"1i Zmluvn 

,ch str pn vy

"O#*';:""*;*:fi]]]]]]]]]]]]]]] 

:"#:ljiiJ;i." "ryŤ,ť.Ks 
arozšíriť jeho funkčnosť formou

ťtrffilŤť*Hi;ť5:T#*"it1':il|.ili-ryfi5 
Hl*",ať vedenie KS ako aj jeho

fimarulmfiťitmm6*16*m
#ff ť*j.*t};r:"Jn; T ;ť-lfi*.ffit.lil.'áň*;;nŇ"""r" ": 

p,ipoj"p,

kamier na optrckri sieť po-skyfire r*Jorri"" obcí zar"É".i^"áPrut" .bot" vo v'irŠke l'- 'bez

DPH.

3. pruivl A povINNosTI ZMluvn,Ýcn srnÁN
---1. 

'''i:T#;á?'?š"'n, rozširovaní jeho fuŇčnosti primeranri starostlivosť,

oredchádzať,"Ziuj""Á" no*oa",iu resp, zniěeniu,

z. iezočlkluar,. oaruii 
-Jáá 

nÁadiť Jilď", kt",,í by prípadne pri prevádzke

spósobil,
3.dodržiavaťpriprevádzkeplatnéprálmepredpisy,akoajzésadybezpečnosti

prl pracl,
+.vprvejetapedoplneniaKSooptickkábelpokryť.prioritrrelokalityuvedené

v prílohe č. 1 ň;-;J"w, ';-.; 
r"ra"i'l, taó majri byť na zéfuJade

roáodnutia obce 
-timiestnené-kamery 

obecného kamerového sYstému'

2, Imcontecii"?i? 
ilť"-r, !aue| 1toto 

vedenie vylžívať v sulade s touto zmluvou

aitatnYmi právnymi predpr mt,

3, oo,i.,1"ffi3irrit 
..,ro3" porrinnosti srivisiace s prevádzkou KS a zabezpeóiť tak

, ;;mr #;tŤJ'T,n:T# ,:,*11y rerušenia dodávkY elektrickej

' ;fii;, ato hneď, uko,uo tomto dozvie,

4' 
"*i:"rl'J,1*i"Tgan,záŇla',,^..u,i. Tiť:]ť*",_.i^":,""T:,[ |*tT :r" #,

Zékladnástoru, ó;""rra niznica; ňr*,rripojeni9 na vysokoq chlostrr

internet poskytované Imcontecom';;;*Ň;i"óm KS ako aj napojenie

obecného kamerového systému na optickkábel.

2.

F,

J.

4.

4. ".?:ráŤ*lri ,?}: t9ticrcno kábla, ktoq bude vo vlastníctve Imcontec, zostáva

po cel j"u,ii**iu tqto ;1"w ., o,v. r,e**-\otástni"we obce, ak sa Zmlurmé

strany o*bit"o" zmluvou nedojednaj 
, tt "

2- Obec vyhlazuje, že je opráweia,olvrieť takirto zmluvu,



5.

a)

3. obec vyhlasuje,, že ía Ífr:tt ŤtJ' 
i.."e Lremela alebo tejto Zmluvyla j 

_,^t*.*, ,,a ro rieť

;;á,,tť j.o" ":Ť;rH;é by mohli -;i ;;;,u,a"Y vplyv na ro

loa*",t"'očnosti, 
Ktore oY lllvtD' --- 

__xr*^_ie ieh e je

tuto rie ks, ako aj rozšírenie jeh 
rtoia

4. Imconje. 'l., 
r:v' *-- ' ;ffi[, ,-rr:l

škodliv
vžie o in; ch zart

prístro]t ncie.
rádioelt

KONTAKTNB OSOBV A DORUČOVANIE

1. Obec:L -- 1 "u*,íJ;;3:ffi:,iff'Ť:* ,T.'"
2. kontartne U vUJ' '---- 

es3,08252KokoŠovce
2. lmcontec: _Imconte 

0915917918L''""j, ;**'*']ffiffií;-ffi1 
r óanku, ;,í;i".,Ň Ť,fl*Tfi:

, :",ť Ť*"ffi:#;#Íi,,i:+niiffiilm*,r*;L^n*y
potr. 
ísffi: ;:rux,x*$ffi*tl';;lmru;^;;'*r odovzdania písomnosti

'"'T, 
- 

""..:H,11: 
osobného 

v okamihu *","1yilffiffiH$fi3T ď{iJ#,
2. pridoručovaní no''",Jr?Tťiil"rárrlli 

i" t "ti 
deň oo<

T*l#.**ťfiru;Ť"H "**-p

6.".9^]r:1111iťínŤ*|ť*?i,iň,:.ioo*,splatnosťouairěinnosťouodozo strárr povmna

1, Zmluva

*:, l,ť,",ť, ffin*:x,krffi;ťn*=*,"#:,l 
#,i.ffiť;3;ťrur

* ,^" --- 
rá strana j" "n ffiJ; "#j}13:#í!,í j ť;"-"".

uJe

(ou"l1"."l"fiffiík*alebood$upenim
2.' zmluvou,

od zmluvy v -iJ i :!|i pre ktoru bola táto zmluva

3. lmcontecje oP ani

1, ak stra

, }Ť1*:, *TZ,!"ffiťilffi #ffiH:" H,,ffiť "#}#HT"í,T,;:

irff"Í"Hii{J::*ťiťffiliír#**ěinnosti,prektorubolatato
4, o*i],ffiil;T:"":""'- ťel

zrrrluva dojednana

7



/

2. aklmcontec závažlea opako a: ry:::j," 
p9"iT":j],:-,: ť,}T"il'#,

zmluvy, a ani napís"á;fi,"" Obóe nevykoná nápraw naln,

odo dňadoruěeniapisomnej 
vyny, 

rčenia odstupenia druhej zmluvnej

5. odstilpen; ií ž_Ň i 
_ ,o dňa doru

strane,

7. zÁvnlp,č]oT s"irT"Ť"TJil"r""m ěísle v prípadoch, kedy to umožňujri sirvislosti,

1' ?ilil,l*;;iď9,il4é u"uoput. písomne vo forme dodatku

2. Všetkyoo*raa9ntnt<y_t_ljto i, i"ur. srr nentatne, ro|o

u poópi,^- e'oprávnenY*i "rru tie ólanky, v ktorch je,možnosť zmeny formou

stanovenie sa nevďahuje na ue L,Iorr J, v ^LvÝ-J

oznámenia druhej strane, 
_

3.zmto.ou3evyhotóvenávštyrochvtlačkochspatnosťouoriginalu,dvevyhotoveila
pre UZdeno irčastníka,

4. Na ,i,pruil-p.áunych.vzťahov 
touto Zmluvou, neupravenl ch, sa ,ijir príslušné

ustanoJeni i owian tet o ;ák;;ík" u o.."*i.ií'Pi"i"}.r' P' x Právneho

p",i"at" Šlovenskej republikv,

s. úeastniJ t"jto z.row "rťňi"iu, 
žeZrlwabola dohodnutánazžkJaďe ich vážnej'

rarJw;nml,ffi{#i*'':'"Jlln*t;rJixfft:
potwjirj 

J--- r ' stnoručn mipodptsmt,

V Prešove, dňa Zq, lO bt,%
V Prešove, dňa 2q- \ , Lo t. 2

Obec Rokycany


