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Zmluva č. 01062016 

o umiestnení telekomunikačných zariadení a prevádzke elektronickej komunikačnej siete 

uzavretá v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka a nasl. zákona č. 351/2011 o elektronických 

komunikáciách (Telekomunikačný zákon) 

Zmluvné strany: 

Vlastník: Obec Spišský Štvrtok 

Tatranská 4 

053 14 Spišský Štvrtok 

IČO: 00329631 

zastúpený: Ing. Ján Greš, starosta obce 

(ďalej len ako “vlastník”) 

a 

Poskytovateľ: RUPKKI s.r.o. 

Iliašovská 33 

053 11 Smižany 

IČO: 36580392 

zastúpený: Martin Podkrivacký, konateľ RUPKKI s.r.o. 

tel. 0918 603 757 

(ďalej len ako “poskytovateľ”) 

 

uzatvárajú podľa ustanovení Občianskeho zákonníka a Zákona o elektronických komunikáciách zmluvu 

na umiestnenie a prevádzku telekomunikačných zariadení a technológie zabezpečujúcej prevádzku 

týchto zariadení na prevádzku verejnej komunikačnej služby sprístupnenia služby Internet a ďalších 

služieb. 

I. Preambula 

1. Vlastník vykonáva správu hnuteľného majetku, a to stĺpy obecného rozhlasu, ktoré sú 

umiestnené na území obce Spišský Štvrtok, katastrálne územie Spišský Štvrtok, okres Levoča, 

ďalej len ako “stĺpy”. 

2. Poskytovateľ podniká a vykonáva činnosť na základe zákona 351/2011 o elektronických 

komunikáciách (Telekomunikačný zákon) a všetky zmluvné vzťahy sa riadia príslušným 

ustanoveniami tohto zákona. 

 

II. Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je súhlas vlastníka na umiestnenie a prevádzkovanie 

telekomunikačných zariadení a zariadení a technológie zabezpečujúcich prevádzku týchto 

telekomunikačných zariadení na stĺpy za účelom zabezpečovania verejnej elektronickej 

komunikačnej služby prístupu na internet a ďalších služieb. 

2. Vlastník udeľuje súhlas na umiestnenie telekomunikačných zariadení a zariadení a technológie 

zabezpečujúcich prevádzku týchto telekomunikačných zariadení výlučne poskytovateľovi. 

3. Predmetné zariadenia sú výlučným vlastníctvom poskytovateľa. 
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III. Poplatky (nájomné) 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu trvania tejto zmluvy poskytovateľ uhradí odplatu vo 

výške 6,00 eur (slovom: šesť eur) ročne za každý stĺp, na ktorom je umiestnené 

telekomunikačné zariadenie alebo zariadenia a technológie zabezpečujúce prevádzku 

telekomunikačných zariadení poskytovateľa za účelom zabezpečovania verejnej elektronickej 

komunikačnej služby prístupu na internet a ďalších služieb. 

2. Odplatu podľa bodu 1 uhradí poskytovateľ na základe vlastníkom vystavenej a doručenej 

faktúry, každoročne do 31. marca vopred, za obdobie kalendárneho roka. 

Odplatu za obdobie roka 2016 (od 1.6.2016) uhradí poskytovateľ na základe vlastníkom 

vystavenej a doručenej faktúry, do 10.12.2016. 

3. Podkladom pre sumu odplaty je vzájomne odsúhlasený zoznam stĺpov podľa prílohy č. 1 k 

zmluve, ktoré poskytovateľ využíva na umiestnenie telekomunikačných zariadení alebo 

zariadení a technológie zabezpečujúcich prevádzku telekomunikačných zariadení 

poskytovateľa. 

4. Zoznam stĺpov každoročne predkladá poskytovateľ vlastníkovi v termíne do 31. januára. Ak 

poskytovateľ zoznam stĺpov nepredloží, má sa za to, že sa počet stĺpov na nasledujúci 

kalendárny rok nemení.  

Vlastník je oprávnený upraviť počet využívaných stĺpov, o čom poskytovateľa písomne 

informuje. 

 

IV. Doba platnosti zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 01.06.2016 do 31.12.2021. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu môžu ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán 

za podmienky, že jej ukončenie neohrozí alebo neobmedzí zabezpečovanie verejnej 

elektronickej komunikačnej služby prístupu na internet a ďalších služieb, ktorú poskytuje 

Poskytovateľ. 

 

V. Ostatné dojednania 

1. Poskytovateľ inštaluje a prevádzkuje telekomunikačné zariadenia a zariadenia zabezpečujúce 

ich prevádzku vo vlastnej réžii. 

2. Vlastník udeľuje právo voľného prístupu k stĺpom za účelom realizácie osadenia, prevádzky, 

montáže, demontáže, opráv a pod. telekomunikačných zariadení a zariadení a technológie 

potrebných na prevádzku verejnej elektronickej komunikačnej služby prístupu na internet a 

ďalších služieb. 

3. Vlastník nezodpovedá za poškodenie zariadení poskytovateľa cudzími osobami. Poskytovateľ 

má právo vykonať také opatrenia, ktoré budú minimalizovať potencionálne poškodenie 

cudzími osobami. 

4. Umiestnením a prevádzkovaním telekomunikačných zariadení a zariadení zabezpečujúcich ich 

prevádzku na stĺpoch sa tieto telekomunikačné zariadenia a zariadenia a technológie 

zabezpečujúce prevádzku týchto telekomunikačných zariadení stávajú súčasťou verejnej 

elektronickej komunikačnej siete RUPKKI s.r.o. a sú výlučným vlastníctvom poskytovateľa. 
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5. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať na vlastné náklady opravy a údržbu stĺpov (napr. nátery, 

výmena poškodených stĺpov a pod.) o čom bude vlastníka vopred informovať.  

6. Poskytovateľ je oprávnený vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä 

odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť verejnej 

elektronickej komunikačnej siete RUPKKI s.r.o.. 

 

VI. Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom vlastník a 

poskytovateľ dostane jedno vyhotovenie zmluvy. 

2. Dohodnuté zmluvné podmienky je možné meniť len písomnými dodatkami k tejto zmluve, 

ktoré musia byť priebežne číslované a podpísané všetkými účastníkmi zmluvy. Dodatky musia 

byť priebežne číslované s uvedením dátumu ich podpisu. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, prečítali ju, porozumeli 

jej a nemajú voči jej forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle vlastníka www.spisskystvrtok.sk . 

 

V Spišskom Štvrtku, dňa 01.06.2016 

 

 

SIGNED       SIGNED 

….............................................................   …............................................................. 

vlastník, zastúpený:      poskytovateľ, zastúpený: 

Ing. Ján Greš, starosta obce     Martin Podkrivacký, konateľ RUPKKI s.r.o. 

  

http://www.spisskystvrtok.sk/
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Príloha č. 1  

 

Zoznam stĺpov 

využívaných na umiestnenie a prevádzkovanie telekomunikačných zariadení a zariadení a technológie 

zabezpečujúcich prevádzku týchto telekomunikačných zariadení za účelom zabezpečovania verejnej 

elektronickej komunikačnej služby prístupu na internet a ďalších služieb. 

Stav k 01.06.2016 

 

p.č. ULICA POČET STĹPOV 

 Cintorínska 2 

 Družstevná 7 

 Lúčna 2 

 Obrancov mieru 12 

 Partizánska 6 

 Poľná 2 

 Sadová 12 

 Školská 3 

 Záhradná 6 

 Zelená 11 

 SPOLU 63 

 

 


