Dohoda č. 248801872200
o preložke telekomunikačného vedenia
uzatvorená podľa ustanovenia § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických
komunikáciách
medzi
1. Obchodný názov;
Sídlo:
V zastúpení:

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
Barnabáš Szabó - Manažér prevádzky služieb a infraštruktúry
na základe Podpisového poriadku Slovak Telekom, a.s.
35763469
- .- r .- .- - - - - -

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.
2081/B.
(ďalej len „Podnik“)
a
2. Obchodný názov:
Hlavné mesto SR Bratislava
Sídlo:
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
V zastúpení:
Ing. arch. Matúš Vallo- primátor
Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu:
SK27 7500 0000 0002 2501 7153
BIC-SWIFT:
CEKOSKBX
IČO:
00 603 481
DIČ:
2020372596
IČ DPH:
SK 2020372596
(ďalej len „Stavebník“)
(spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“)
Článok I.
Základné údaje
1. Podnik je vlastníkom a prevádzkovateľom telekomunikačných zariadení a vedení káblov
v oblasti Chorvátskeho ramena, v lokalite Bratislava - Petržalka (ďalej len „Vedenie“).
2. Stavebník je investorom stavby „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor Šafárikovo nám., 2. Časť Bosákova ul. - Janíkov dvor“ (ďalej len „Stavebná činnosť“).
Stavebník je v zmysle územného rozhodnutia na Stavebnú činnosť okrem iného tiež
navrhovateľom stavebného objektu SO 40-36-03.4 Romanova ul.- Betliarska ul., preložky
slaboprúdových vedení S I a.s.
3. Stavebnou činnosťou Stavebníka je vyvolaná potreba preložky Vedenia Podniku.
Článok II.
Predmet dohody
1. Na základe vyjadrenia VPD: 2220000156, Podnik súhlasí s preložkou Vedenia do náhradného
vedenia v rámci stavby: „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo
nám., 2. Časť Bosákova ul. - Janíkov dvor“, podľa projektu: SO 40-36-03.4 Romanova ul.Betliarska ul., preložky slaboprúdových vedení ST a.s. Preložka vedení Slovak Telekom, a.s.,
ktorý vypracoval Ing. Peter Berešík - PROHUGO Berešík, ďalej len „Preložené vedenie“).

2. Stavebník je povinný zabezpečiť realizáciu preložky Vedenia prostredníctvom subjektu, ktorý je
zmluvným partnerom Podniku, oprávneným na výkon tejto činnosti a realizuje predmetné práce
zamestnancami zaškolenými z Technických predpisov a Metodického usmernenia Podniku
uvedených v čl. Ill ods. 2, 3 a 5 tejto Dohody.
3. Všetky náklady na preložku Vedenia bude v zmysle ustanovenia § 24 zákona č. 452/2021 Z. z.
o elektronických komunikáciách znášať Stavebník, a to vrátane prípadných nárokov vlastníkov
alebo užívateľov dotknutých nehnuteľností podľa § 21 a 23 zákona č. 452/2021 Z. z.
o elektronických komunikáciách.
4. Preložkou Vedenia nedochádza k zmene vlastníckych pomerov a Podnik bude od začiatku
vlastníkom Preloženého vedenia.
5. Stavebník je povinný pri realizácii preložky Vedenia Podniku dodržiavať ustanovenia platnej
legislatívy Slovenskej republiky.
6. Stavebník písomne oznámi
pred jej začatím na adresu:
817
62
Bratislava
branislav.urge@telekom.sk
Práce Stavebník začne až
Podnikom.

Podniku termín preložky Vedenia minimálne 15 pracovných dní
Slovak Telekom, a.s.. Tím služieb a infraštruktúry. Bajkalská 28,
a na
mailové
adresy:
mario.noskovic@telekom.sk;
a milan.petrik@telekom.sk a požiada o prerušenie prevádzky.
po povolení prerušenia prevádzky za podmienok definovaných

7. V prípade, že Stavebník nedodrží podmienky a termín (ďalej len „zmluvné povinnosti“)
stanovené v povolení prerušenia prevádzky, ktoré vydá Podnik, má Podnik voči Stavebníkovi
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 35 € za každú aj začatú hodinu omeškania
s plnením niektorej zo zmluvných povinností. Tým nie je dotknutý nárok Podniku na náhradu
škody, ktorá mu vznikne porušením zmluvných povinností. Podnik je oprávnený vystaviť faktúru,
ktorou vyúčtuje túto zmluvnú pokutu bez zbytočného odkladu po porušení niektorej zo
zmluvných povinností Stavebníkom. Faktúra je splatná do 15 dní od jej vystavenia.
Článok III.
Spoločné ustanovenia
1. Stavebník je pri preložke Vedenia povinný postupovať len v súlade s projektom uvedeným v čl.
II ods. 1 tejto dohody. Stavebník sa zároveň zaväzuje postupovať podľa vyjadrenia Podniku,
ktoré tento vydá na ochranu Vedenia alebo iných telekomunikačných vedení a zariadení v jeho
vlastníctve alebo prevádzke.
2. Stavebník je povinný odovzdať Podniku meracie protokoly a kompletnú projektovú
dokumentáciu so zapracovanými zmenami Preloženého vedenia so všetkými vyjadreniami
pred prepojením prevádzky do náhradného Preloženého vedenia v zmysle Technického
predpisu Podniku T-326. Stavebník je povinný odovzdať dokumentáciu skutočného
vyhotovenia do 30 dní od fyzickej realizácie preložky.
3. Podnik je povinný prevziať Preložené vedenie len za podmienky, že toto spĺňa predpísané
technické parametre na začlenenie do telekomunikačnej siete Podniku v zmysle aktuálnych
Technických predpisov Podniku TA 225, TA 205, TA 211 a ich súvisiacich dodatkov.

4. Stavebník je povinný bezodkladne oznámiť Podniku písomnou formou ukončenie prác na
preložke Vedenia Podniku. Ukončenie stavebných prác na preložke Vedenia Podniku je deň
ukončenia prepojenia pôvodného Vedenia do Preloženého vedenia, zároveň je to deň určený
v žiadosti o prerušení prevádzky za podmienok definovaných Podnikom.
5. Samotné preberanie prác sa uskutoční protokolárne za účasti zástupcov oboch zmluvných
strán v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41 na preberanie stavieb
infraštruktúry. Preberacie konanie sa musí uskutočniť do 15 pracovných dní od zaslania
oznámenia o ukončení prác na preložke Vedenia Podniku Stavebníkom. Preberacie konanie
zvoláva Stavebník.
6. Stavebník vyzve Podnik písomnou formou na prebratie Preloženého vedenia minimálne 10
pracovných dní pred termínom preberacieho konania a súčasne odovzdá požadovanú
dokumentáciu k Preloženému vedeniu v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41.
V prípade, že:
a) Stavebník nevyzve Podnik na preberacie konanie v lehote minimálne 10 pracovných dní
pred termínom preberacieho konania alebo neodovzdá požadovanú dokumentáciu
v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41 alebo
b) preberacie konanie nebude z dôvodov na strane Stavebníka úspešne ukončené v lehote 15
pracovných dní od zaslania oznámenia o ukončení prác na preložke Vedenia Podniku,
sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute za porušenie niektorej z povinností uvedenej
pod písmenom a) alebo b) Stavebníkom.
V prípade porušenia niektorej povinnosti uvedenej v tomto bode pod písmenom a) alebo b)
Stavebníkom má Podnik voči Stavebníkovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 35 €
za každý aj začatý deň omeškania. Popri zmluvnej pokute je Podnik oprávnený požadovať
náhradu škody presahujúcu zmluvnú pokutu, a to až do jej skutočnej výšky. Podnik je
oprávnený vystaviť faktúru, ktorou vyúčtuje zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody bez
zbytočného odkladu po porušení zmluvnej povinnosti Stavebníkom. Faktúra je splatná do 15
dní od jej vystavenia.
7. Podnik bude povinný sprevádzkovať Preložené vedenie bez zbytočného odkladu po jeho
odovzdaní a prevzatí od Stavebníka, aby mohlo byť odstránené pôvodné Vedenie, ktoré je
nahradené Preloženým vedením.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.
2.

Táto Dohoda nadobúda v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov platnosť dňom podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po
dni jej zverejnenia. Stavebník sa zaväzuje zverejniť túto Dohodu v súlade s ustanovením § 5a
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejnenie tejto Dohody sa
nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva.

3.

V prípade, že Stavebník nezrealizuje preložku Vedenia v termíne do troch rokov od účinnosti
tejto dohody, účinnosť tejto dohody zanikne.

4. Táto dohoda je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých dva patria Podniku a štyroch
Stavebníkovi.

5. Dohodu možno meniť a dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán formou písomných
očíslovaných dodatkov.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Bratislave, dna:
^ .ZO2-1^
Za Slovak Telekom, a.s. :

Barnabáš Szabó
Manažér prevádzky služieb a infraštruktúry

V Bratislave, dňa;
Za stavebníka:

|

Ing. arch. Matúš Vallo
primátor
—

s.'oo

