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Zmluva o poskytnutí služby využitia a správy frekvencie 
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov  
 

Zmluvné strany: 
Slovanet, a.s. 
Sídlo: Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 
IČO: 35 954 612 
DIČ: 2022059094 
IČ DPH: SK2022059094 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3692/B 
Bankové spojenie: SK72 0200 0000 0015 6097 4158 
Zastúpená:  Mgr. Martin Žák, na základe plnomocenstva 

(ďalej len „Slovanet“) 
Kontaktná osoba vo veciach technických : Ing. Ján Lukáč 
 
(ďalej len „Poskytovateľ“) 
 
a 
 
Obec Vyšná Sitnica 
Sídlo: Vyšná Sitnica 59, 094 07  Nižná Sitnica 
IČO: 00 332 941 
DIČ:  
IČ DPH:  
Bankové spojenie:  
Zastúpená: Viktor Kušnír 
Kontaktná osoba vo veciach technických : 
 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
(Prenajímateľ a Nájomca ďalej spolu ako „zmluvné strany“) 
 
 

Preambula 
 
1. Poskytovateľ je právnickou osobou založenou podľa práva Slovenskej republiky, ktorá podniká 

okrem iného v oblasti elektronických komunikácií. Poskytovateľ je držiteľom individuálneho 
povolenia na používanie frekvencií vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácii a 
poštových služieb Slovenskej republiky podľa § 32 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických 
komunikáciách v znení neskorších predpisov  („povolenie“), ktorým mu bol pridelený blok frekvencií 
z pásma 3400 – 3800MHz. 

2. Objednávateľ je vlastníkom a prevádzkovateľom kamerového systému obce na princípe 
bezdrôtového (rádiového) spojenia potrebného na jeho prevádzkovanie  a požaduje dodanie služby 
spočívajúcej vo využití časti licencovaného frekvenčného spektra, ktorého držiteľom je ako celku 
Poskytovateľ („služba“).  
 
 

Čl. II. 
Predmet a účel zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi službu za odplatu 

špecifikovanú v článku IV. tejto Zmluvy.  
2. Účelom tejto zmluvy je využitie služby pre pripojenie aktívnych a pasívnych prvkov kamerového 

systému obce na centrálnu jednotku kamerového systému. Súčasťou poskytnutej služby je aj ladenie 
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súčastí kamerového systému, základná profylaxia, odstraňovanie nežiaduceho rušenia a správa 
frekvencie v prípade potreby jej zmeny z dôvodov na strane poskytovateľa.  
 

3. Poskytovateľ ako držiteľ povolenia, prenecháva touto zmluvou objednávateľovi do užívania pásmo 
frekvencie  3400 – 3800 MHz, pričom konkrétnu šírku pásma určí poskytovateľ s ohľadom na 
obsadenosť frekvenčného spektra a miestne pomery. 
 

 
Čl. III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Objednávateľ je povinný umožniť poskytovateľovi riadny a včasný prístup k zariadeniam 
kamerového systému za účelom vykonávania profylaxie, ladenia a správy frekvencie.  
 

2. Zmluvné strany sú povinné si poskytovať všetku písomne požadovanú nevyhnutnú súčinnosť  za 
účelom splnenia predmetu tejto Zmluvy. 

 
3. Objednávateľ nie je oprávnený použiť pásmo frekvencie na iný ako v tejto zmluve dojednaný účel.   

 
4. V prípade výskytu nežiaduceho rušenia frekvencie je objednávateľ o tom povinný upovedomiť 

poskytovateľa bez zbytočného odkladu. 
 

5. Poskytovateľ nezodpovedá za vady služby vzniknuté v dôsledku okolností vylučujúcich 
zodpovednosť podľa Obchodného zákonníka. 
 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že si budú uhrádzať skutočnú škodu, nie ušlý zisk. Zmluvné strany sa 
dohodli, že celková výška náhrady škody, ktorú je možno žiadať od druhej strany nepresiahne ročnú 
odplatu vyplatenú podľa tejto zmluvy. 
 

 
Čl. IV. 

Odplata 
 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že odplata za službu v zmysle článku II. bod 1 tejto zmluvy je 10 EUR  

(slovom : desať euro ) mesačne. 
 

2. Odplata bude zo strany objednávateľa uhrádzaná vždy vopred do 15 dňa príslušného kalendárneho 
mesiaca, za ktorý sa odplata uhrádza, a to na základe vystavenej faktúry zo strany poskytovateľa. 
Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej riadneho doručenia objednávateľovi. V prípade, ak faktúra 
nebude obsahovať náležitosti ustanovené platnými právnymi predpismi alebo nebude vystavená v 
súlade so zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju v termíne splatnosti poskytovateľovi na 
prepracovanie. Týmto prestáva platiť pôvodný termín splatnosti faktúry a objednávateľ nie je v 
omeškaní s plnením. Nový termín splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia prepracovanej 
faktúry objednávateľovi. 

 
3. K odplate bude fakturovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. 

 
 

Čl. V. 
Trvanie zmluvy 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 30.9.2023. 

 
2. Dňom ukončenia tejto zmluvy je objednávateľ povinný ukončiť užívanie pridelenej frekvencie a to 

napríklad formou faktického vypnutia všetkých zariadení kamerového systému. 
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3. Zmluvu je možné ukončiť na základe vzájomnej písomnej dohody zmluvných strán alebo odstúpením 
zo zmluvy zo zákonných alebo v zmluve uvedených dôvodov. Slovanet je oprávnený jednostranne 
ukončiť platnosť tejto zmluvy v prípadoch odňatia individuálneho povolenia Slovanetu na 
používanie predmetných frekvencií. 

 

4. V prípade, ak niektorá zo zmluvných strán poruší ustanovenia tejto zmluvy je zmluvná strana, ktorá 
zmluvu neporušila oprávnená v prípade, že zmluvná strana, ktorá porušila zmluvu, nevykoná nápravu 
ani po písomnom upozornení v náhradnej primeranej lehote poskytnutej jej druhou zmluvnou 
stranou, ktorej dĺžka musí byť min. 14 dní, odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie musí byť uskutočnené 
písomnou formou a je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane na adresu jej sídla 
zapísanej v obchodnom registri v čase odosielania odstúpenia.  

 
5. Ukončením tejto zmluvy akýmkoľvek spôsobom nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa záruk, 

náhrady škody, resp. iných pretrvávajúcich nárokov.  
 

 
Čl. VIII. 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia. 
 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade,  ak by bolo alebo sa stalo niektoré z ustanovení tejto zmluvy 

neplatným, neúčinným alebo nevymožiteľným nebude tým dotknutá ani obmedzená platnosť, 
účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Ak nastane takáto situácia, zmluvné 
strany nahradia takéto neplatné, neúčinné či nevymáhateľné ustanovenie iným ustanovením, ktoré 
najlepšie zodpovedá rovnakým obchodným účelom ako ustanovenie neplatné, neúčinné alebo 
nevymáhateľné alebo sa dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia. 

 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny zmluvy sa uskutočnia formou písomného dodatku 

odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami, ak v zmluve nie je uvedené inak.  
 
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná 

strana dostane jedno vyhotovenie. 
 
5. Práva a povinnosti výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom 

a ustanoveniami ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 
 
6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti, ktoré má doručiť/bude doručovať v zmysle tejto 

zmluvy, ako aj po skončení tejto zmluvy jedna zmluvná strana druhej zmluvnej strane, budú 
doručované prostredníctvom pošty doporučene na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví 
tejto Zmluvy, pričom zásielka (písomnosť) sa bude považovať za doručenú dňom jej prevzatia 
adresátom – zmluvnou stranou, dňom, kedy zmluvná strana odmietne poštou doručovanú zásielku 
prevziať, alebo dňom, kedy pošta vráti doručovanú zásielku odosielajúcej zmluvnej strane ako 
nevyžiadaná v odbernej (úložnej) lehote alebo s oznámením adresát neznámy, prípadne ako zásielku 
nedoručenú. 

 
7. Spory a/alebo nezrovnalosti medzi zmluvnými stranami, ktoré vzniknú na základe tejto zmluvy alebo 

v akejkoľvek súvislosti s touto zmluvou sa budú  riešiť v prvom rade mimosúdnou cestou, a to 
vzájomnými rokovaniami zmluvných strán vedenými v dobrej viere. Ak sa tieto spory a/alebo 
nezrovnalosti nepodarí vyriešiť ani po takýchto vzájomných rokovaniach zmluvných strán, a to 
najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa ich začatia, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená 
predložiť tieto spory a/alebo nezrovnalosti medzi zmluvnými stranami, ktoré vzniknú na základe 
tejto zmluvy alebo v akejkoľvek súvislosti s touto zmluvou na rozhodnutie vecne a miestne 
príslušnému  súdu Slovenskej republiky. 
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8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy dôkladne oboznámili, neuzatvárajú ju v tiesni a 
za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si tiež nie sú vedomé existencie žiadnych 
prekážok, ktoré by bránili uzavretiu zmluvy, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne 
podpisujú. 

 

 V Bratislave, dňa .................................... 
 
 

 
 
 

______________________________________ 
Slovanet, a.s. 

Na základe plnomocenstva 
 
 
 

 
 
 

______________________________ 
Obec Vyšná Sitnica 

Viktor Kušnír 

Zastúpený: 
 
 

 
______________________________________ 

Mgr. Martin Žák 

 
 

 
 

 


