
Zmluva o spolupráci uzatvorená  

podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

čl. I. 

Zmluvné strany 

 

1. Obec Močenok 

  so sídlom: Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok  

    zastúpená: PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce  

   Bankové spojenie: VÚB banka, a. s.  

    IBAN: SK42 0200 0000 0015 8221 

    IČO: 00 308 439  

           DIČ: 2021252794     

(ďalej len „obec“) 

      

a 

 

2. Slovak Telekom, a.s. 

 

   so sídlom : Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

Zastúpená: Ing. Gabriel Tánczos, Manažér výstavby mobilných sietí,  

na základe poverenia podľa Podpisového poriadku Slovak Telekomu, 

a.s. 

      Ing. Ľubor Žatko, Riaditeľ rozvoja a konštrukcie sietí, na 

základe poverenia podľa Podpisového poriadku Slovak Telekomu, a.s. 

   IČO: 35 763 469 

   IČ DPH: SK 2020273893 

   Bankové spojenie: VUB 

   Číslo účtu: 1634862854/0200 

       

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., 

oddiel: Sa, vložka č. 2081/B. 

(ďalej len „Slovak Telekom“) 

(obaja účastníci zmluvy spoločne ďalej v texte ako „zmluvné strany“) 

 

  

čl. II. 

Predmet zmluvy 

 

2.1. Na základe rokovania zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli na spolupráci 

spočívajúcej v tom, že: 

a) Obec súhlasí s realizáciou stavby INS FTTH SALA 05 Močenok  (ďalej len „stavba“),  

t.j. s trvalým umiestnením a prevádzkou vedení a zariadení verejnej elektronickej siete 

Slovak Telekomu, na pozemkoch vo vlastníctve alebo užívaní obce,  

b) Slovak Telekom vloží do výkopov realizovaných v rámci stavby v trase zakreslenej 

v Prílohe č. 1 samostatnú mikrotrubičku vonkajšiu 1x12/8mm čiernu, ktorú  

po ukončení realizácie stavby bezodplatne prenechá obci do vlastníctva, čo bude 

predstavovať nepeňažnú náhradu za užívanie pozemkov vo vlastníctve obce  

a za nútené obmedzenie užívania dotknutých pozemkov obce, 

c) Obec sa zaväzuje použiť chráničku tak, aby nedošlo k protiprávnemu narušeniu 

hospodárskej súťaže, najmä, že v prípade ak obec poskytne chráničku na komerčné 

využitie, urobí tak len za obvyklých trhových podmienok, 



d) Obec si okrem nepeňažnej náhrady uvedenej v písmene b) nebude od Slovak 

Telekomu uplatňovať akúkoľvek inú peňažnú alebo nepeňažnú náhradu z titulu 

umiestenia a prevádzkovania stavby na pozemkoch vo vlastníctve alebo užívaní, resp. 

za nútené obmedzenie užívania dotknutých pozemkov obce; týmto však nebudú 

dotknuté nároky obce podľa § 66 ods. 4 zákona č. 351/2011 Z. z., ako aj súvisiaci 

správny poplatok za vydanie rozhodnutia o povolení rozkopávky.  

 

čl. III. 

Odovzdanie a prechod vlastníckeho práva 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Slovak Telekom odovzdá do vlastníctva obce  
mikrotrubičku v zmysle bodu 2.1 písm. b) bez zbytočného odkladu (najneskôr však do 30 dní) 

po ukončení výstavby stavby, a to protokolárne – podpisom oprávnenými zástupcami za obe 

strany. 

3.2  Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo ku  mikrotrubičke prejde zo Slovak 

Telekomu na obec momentom odovzdania. 

 

čl. IV. 

Osobitné ustanovenia 

4.1 Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si vzájomnú súčinnosť v súvislosti s plnením 

povinností podľa tejto zmluvy a to v primeranom rozsahu. 

 

čl. V. 

Záverečné ustanovenia 

           

5.1 Túto zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť len písomne. Táto zmluva automaticky zanikne, 

ak do troch rokov od jej účinnosti nezačne Slovak Telekom s výstavbou stavby na pozemkoch 

vo vlastníctve Obce. 

5.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami, účinnosť 

podľa platnej legislatívy. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu  

a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch 

s platnosťou originálu, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží 2 vyhotovenia. 

 

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

  

Za obec Močenok: Za Slovak Telekom, a.s. : 

 

 

 

 

.......................................................... .......................................................... 

Starosta obce Ing. Ľubor Žatko 

Riaditeľ rozvoja a konštrukcii sietí 

  

 
 

 

.......................................................... 

 Gabriel Tánczos 

 Manažér výstavby mobilných sietí 

 

 


