Dohoda o spolupráci
u zatvorená v zm ysle § 269 ods. 2 O bchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

medzi
Účastníkom 1:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
V mene ktorej koná:
Funkcia:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Mesto Trenčianske Teplice
M. R. Štefánika 613/4, 914 51 Trenčianske Teplice
00 312 088
2021080050 v
PhDr. Štefan Škuitéty
primátor Mesta Trenčianske Teplice
VÚB, a.s. pobočka Trenčín
21422-202/0200

(ďalej len „Účastník 1" v príslušnom gramatickom tvare)
Účastníkom 2:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:

OptoSat, s. r. o.
Komenského sady 54/21, 018 51 Nová Dubnica
43 821 898

IČ DPH:

SK 2022496190

DIČ:

2022496190

V mene ktorej koná:
Funkcia:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Róbert Cibuľka
konateľ
Slovenská sporiteľňa, a.s.
0363575110/0900

(ďalej len „Účastník 2“ v príslušnom gramatickom tvare)

I.

Preambula

1. Účelom tejto Dohody uzatvorenej medzi jej účastníkmi je pokrytie kamerových systémov v Meste
Trenčianske Teplice pre územie Štvrť SNP Mesta Trenčianske Teplice s cieľom lepšieho využitia
kamerového systému pre Mestskú políciu Mesta Trenčianske Teplice (ďalej len „Mestská polícia") a
pokrytie väčšieho okruhu územia Mesta.
2. Účastník 2. sa v „Ponuke vybudovania mestskej optickej siete, mestského informačného systému MIS a telekomunikačných služieb pre Mesto Trenčianske Teplice“ zo dňa 27.08.2010 v bode 1.4
ponuky zaviazal, že poskytne potrebnú garantovanú dátovú kapacitu vo vybudovanej telekomunikačnej
infraštruktúre MIS, ktorá bude slúžiť výhradne na kamerový systém mestskej polície.
3. Účastník 2. ako nájomca má v súčasnosti na základe Nájomnej zmluvy uzatvorenej s prenajímateľom
Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o., IČO: 36 317 632, M. R. Štefánika 2, 914 51 Trenčianske Teplice
dňa 06.09.2010 v prenájme hmotný investičný majetok, ktorým je: elektronická komunikačná sieť
„Televízny káblový rozvod Trenčianske Teplice“. Elektronická komunikačná sieť „Televízny káblový
rozvod Trenčianske Teplice“ v časti Štvrť SNP Mesta Trenčianske Teplice je po vykonaní úplnej
rekonštrukcie zabezpečenej zo strany účastníka 2..

1

4 . Účastník 2. - spoločnosť OptoSat, s. r. o. pôsobí na trhu poskytovania retransmisie káblovej televízie
pre koncových užívateľov a prevádzkuje vlastnú metropolitnú sieť v Meste Trenčianske Teplice.
II.
Predmet Dohody
1. Predmetom tejto Dohody je zabezpečenie účelu uvedeného v článku I. tejto Dohody.
2. Účastník 2. sa za týmto účelom zaväzuje bezodplatne poskytnúť účastníkovi 1. v rámci elektronickej
komunikačnej siete „Televízny káblový rozvod Trenčianske Teplice“ v Mestskej časti Štvrť SNP dátovú
kapacitu vo vybudovanej telekomunikačnej infraštruktúre Mestského informačného systému, ktorá
bude slúžiť výhradne pre kamerový systém Mestskej polície.
Účastník 2. na rozšírenie kamerovej siete Mestskej polície poskytne optické vlákna v sieti, ktoré bude
môcť účastník 1. priamo využívať.
3. Účastník 2. poskytne dátovú kapacitu počas platnosti tejto Dohody uvedenú v bode 2. tohto článku
Dohody pre využitie všetkých kamier Mestskej polície, ktoré sú nainštalované v čase podpisu tejto
Dohody. Pre využitie všetkých kamier, ktoré budú nainštalované po podpise tejto Dohody, účastníci
uzatvoria písomný dodatok.
III.
Doba trvania Dohody
1. Dohoda medzi účastníkmi 1. a 2. sa uzatvára odo dňa jej podpisu na dobu neurčitú.
IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Účastník 2. sa zaväzuje :
- časť siete v potrebnom počte optických vlákien pre zabezpečenie účelu tejto Dohody bezodplatne
poskytnúť na využitie účastníkovi 1..
- bezplatne vykonávať údržbu optickej siete.
2. Účastník 2. je povinný poskytnúť dátovú kapacitu účastníkovi 1. v stave spôsobilom na riadne užívanie
a zabezpečiť účastníkovi 1. plný a nerušený výkon práv spojených s ich užívaním.
3. Účastník 1. je povinný užívať dátovú kapacitu riadne a výhradne v súlade s touto Dohodou.
4 . Účastník 1. nie je oprávnený bez súhlasu účastníka 2. dať dátovú kapacitu do užívania tretej osobe.
V.
Ukončenie zmluvného vzťahu
1. Dohoda sa končí:
- dohodou zmluvných strán
- zánikom predmetu Dohody ako celku
- výpoveďou účastníkov z dôvodov uvedených v odseku 2
2. Účastníci sú oprávnení vypovedať túto Dohodu z nasledovných dôvodov:
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- ak sa účastník 1. alebo účastník 2. dopustí hrubého porušenia svojich povinností vyplývajúcich z tejto
Dohody
3. Výpovedná lehota je 6 mesiacov a počíta sa od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede.
4 . Dohodu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota
v tomto prípade pre oboch účastníkov je 8 mesiacov a začína plynúť od prvého dňa mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede.
VI.
Záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky tejto Dohody sú platné len na základe dohody zmluvných strán vo forme písomného
dodatku.

2 . Doručovanie písomností súvisiacich s touto Dohodou: Účastníci sa dohodli, že písomnosti súvisiace
s touto Dohodou budú doručované v písomnej a e-mailovej podobe. Písomnosti doručované poštou
doporučene budú doručované na adresu sídla účastníka uvedenú v tejto Dohode. V prípade, že
niektorý účastník v úložnej lehote doporučenú písomnosť neprevezme, má sa táto za doručenú
posledným dňom úložnej lehoty. Písomnosti doručované e-mailom na adresu uvedenú v tejto Dohode
si účastníci potvrdia spätným e-mailom v lehote 3 dní. Ak niektorý z účastníkov prijatie e-mailu
nepotvrdí má sa tento za doručený v 3. deň od odoslania.
3. Ak nie je dohodnuté inak, v ostatnom sa Dohoda riadi ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka.

4 . Dohoda sa vyhotovuje v4-roch exemplároch, z ktorých po jej podpísaní účastník 1. - Mesto
Trenčianske Teplice obdrží 2 vyhotovenia a účastník 2. - OptoSat, s. r. o. obdrží 2 vyhotovenia.
5 . Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia na internetovej stránke Mesta Trenčianske Teplice.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dohodu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni
za nápadne nevýhodných podmienok, dohodu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju
podpisujú.
-------- - _

V Trenčianskych

OptoSat B.r.o.

Mesťy Trenčianske Teplice

OptoSat, s. r. o.

v.z. PhDr. Štefan Škultéty - primátor

v.z. Róbert Cibuľka - konateľ
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