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RÁMCOVÁ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 
 
 

 
1. ÚČASTNÍCI DOHODY 
 
1.1. Účastník č. 1 
 

obchodné meno: WI-NET, s.r.o. 
sídlo:   Hlavná 8/18 

086 41 Raslavice 
IČO:   47 146 192 
zapísaný:  v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov 
   oddiel: Sro, vložka č.: 27905/P 
v zastúpení:  Eva Bartoššíková, konateľ  

Ing. Miroslav Goliaš, konateľ 
    

 
(ďalej len ako „WI-NET") 

 
1.2. Účastník č. 2 
 

obchodné meno: Obec Fričkovce 
sídlo:   Fričkovce 103 

086 42 Hertník 
IČO:   00321958 
v zastúpení:  Ing. Matej Straka - starosta obce 

 
    

(ďalej len ako „Obec Fričkovce") 
 

 
 

1.3. WI-NET a Obec Fričkovce  uzatvárajú medzi sebou v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 
Obchodného zákonníka v platnom znení túto rámcovú zmluvu o spolupráci (ďalej len ako 
„Zmluva“) 

 
 
2. ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 
2.1  Táto Zmluva sa uzatvára za účelom budovania modernej informačno-komunikačnej 

technologickej infraštruktúry v Obci Fričkovce na báze technológie optických káblov a 
umožnenia poskytovania elektronických komunikačných služieb v rámci Obce Fričkovce. 
Cieľom tejto Zmluvy je zabezpečiť pre spoločnosť WI-NET možnosť vybudovať optickú sieť, 
na ktorej bude poskytovaná služba internet a káblová televízia Spoločnosti WI-NET, 
prostredníctvom strategického partnerstva s Obcou Fričkovce. 

2.2 Táto Zmluva vychádza zo zásady vzájomnej výhodnosti pre obidve zmluvné strany 
Prostredníctvom ich korektného jednania, dodržiavania zásad poctivého obchodného styku s 
prihliadnutím na všeobecne zachovávané obchodné zvyklosti a zo zásady vzájomnej 
informovanosti a serióznosti. 

2.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pri svojom konaní budú zásady uvedené v predchádzajúcom 
odseku obojstranne plniť.  

 
 
3. PREDMET DOHODY 
 
3.1 Predmetom tejto Zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri budovaní optickej siete v Fričkovce 

v rozsahu, spôsobom a za podmienok ďalej dohodnutých Zmluvou.  
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3.2 Za účelom splnenia predmetu Zmluvy Obec Fričkovce: 
 

3.2.1 umožní Spoločnosti WI-NET budovať jednotlivé vedenia Optickej siete na území Obce 
Fričkovce, 

3.2.2 Umožní spoločnosti WI-NET použiť existujúce stĺpy obecného rozhlasu ako podperné 
body pre optickú sieť v obci 

3.2.3 poskytne Spoločnosti WI-NET potrebnú súčinnosť pri obstarávaní úradných 
rozhodnutí a povolení nevyhnutných na budovanie Optickej siete, 

3.2.4 umožní Spoločnosti WI-NET poskytovať' prostredníctvom Optickej siete elektronické 
komunikačné služby, 

3.2.5 umožní Spoločnosti WI-NET umiestniť koncový bod a v prípade potreby záložnú 
anténu v priestoroch Obecného úradu. 

3.2.6 zabezpečí, aby v prípade rozkopávok na území Obce Fričkovce pracovníci 
vykonávajúci zemné práce strpeli uloženie optických káblov,  

 
3.3 Za účelom splnenia predmetu Zmluvy sa Spoločnosť WI-NET zaväzuje: 
 

3.3.1 vybudovať a bude prevádzkovať jednotlivé vedenia optickej siete, t. j. dodať optický 
kábel, zabezpečí jeho umiestnenie na stĺpy obecného rozhlasu 

3.3.2 vykonávať vykonávať servis optickej siete, bezodplatne poskytne Obci Fričkovce, 
Materskej škole a Základnej škole optické  internetové pripojenie. 

3.3.3 Na vlastné náklady a podľa vlastných potrieb a technických potrieb optickej siete 
opraví rozhlasové stĺpy a doplní stĺpy 

3.3.4 Bezodplatne umožní Obci Fričkovce využívať dodané stĺpy pre potreby obecného 
rozhlasu a kamerového systému obce. 

3.3.5 dodať technickú špecifikáciu dodaných stĺpov – ich materiál, rozmery a povrchovú 
úpravu, 

3.3.6 vzhľadom na to, že spoločnosť WI-NET dodá potrebné stĺpy na prevádzkovanie 
optickej siete, je výlučným vlastníkom a má výhradné právo byť jediným užívateľom a 
poskytovateľom internetových služieb využívajúcich svoje stĺpy.    

 
4. PLATNOSŤ ZMLUVY 
 
4.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to 13 rokov. 
4.2 Zmluva nadobúda platnosť a  okamihom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť jej 

zverejnením. 
4.3 Vzťah založený Zmluvou sa končí: 
 4.3.1 po vzájomnej dohode uzavretej v písomnej forme, 
 4.3.2 písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zmluvnou stranou z dôvodu: 

4.3.2.1 že druhá zmluvná strana opakovane podstatným spôsobom porušuje zmluvné 
podmienky, 

  4.3.2.2 poškodenia dobrého mena druhej zmluvnej strany, 
 
4.4 Zmluvu je možné vypovedať až po predchádzajúcom písomnom upozornení druhej zmluvnej 

strany na porušovanie zmluvných podmienok s poskytnutím 30 dňovej lehoty na vykonanie 
nápravy a druhá zmluvná strana nápravu v tejto lehote nevykonala. 

4.5 Výpovedná lehota pre obe zmluvné strany je 6 (šesť) mesiacov a začína plynúť prvým dnom 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej 
strane. Účinky doručenia výpovede sú splnené aj vtedy, ak príjemca výpovede si túto 
nevyzdvihol v odbernej lehote, alebo jej prevzatie bezdôvodne odmietol. 

 
5. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 
 
5.1 Obec Fričkovce v rámci svojich kompetencií: 
 

5.1.1 zohľadní záujmy oboch strán pri modernizácii obecného rozhlasu a budovaní optickej 
siete, 

5.1.2 poskytne Spoločnosti WI-NET maximálnu súčinnosť v získavaní povolení za účelom 
budovania hybridnej optickej siete, 
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5.1.3 v prípade, že bude v rámci územného, resp. stavebného konania, ako dotknutý orgán 
vyzvaný na oznámenie stanoviska k predmetnému konaniu, nepredloží bezdôvodne 
záporné stanovisko. 

5.1.4 bezdôvodne neodmietne udeliť súhlas na uloženie optických káblov Spoločnosti WI-
NET na pozemkoch vo vlastníctve Obce Fričkovce. 

5.1.5 poskytne súčinnosť pri získavaní súhlasov vlastníkov pozemkov, cez ktoré má viest' 
trasa Optickej siete. 

 
 
 
 

5.2 Spoločnosť WI-NET sa zaväzuje, že bude: 
 

5.2.1 Optickú sieť budovať na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo. 
5.2.2 Na vlastné náklady dodá potrebný počet stĺpov pre riadnu prevádzku optickej siete  
5.2.3 a vyhradzuje právo s optickou sieťou nakladať v rozsahu vlastníckych práv, ako aj 

previesť vlastnícke právo k Sieti na iný subjekt.. 
5.2.4 bezodplatne poskytnúť Obci Fričkovce časť optickej siete pre potreby kamerového 

systému 
5.2.5 doplniť rozsah budovania, modernizácie a opráv stĺpov obecného rozhlasu a FTTH 

optickej siete v projektovej dokumentácii budovania optickej siete FTTH obce 
Fričkovce. 

 
5.3 Zmluvné strany sú povinné zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by sa rušili vo výkone ich 

práv určených Zmluvou. 
 
6 VLASTNÍCKE PRÁVA  A STAROSTLIVOSŤ O PREDMET ZMLUVY 
 
6.1 Spoločnosť WI-NET s.r.o.: 
 
6.1.1  vlastní optickú sieť a počas jej prevádzky aj dodané stĺpy   

 
6.1.2 umožní na dodaných stĺpoch  bezodplatne prevádzkovať obecný rozhlas a  kamerový 

systém obce Fričkovce 
6.1.4 Na vlastné náklady zabezpečí riadny technický stav stĺpov a iných podperných bodov 

a optickej siete.   
6.1.3 bude spolupracovať s obcou a napomáhať jej záujmom 

 
6.2 Práva a povinnosti obce Fričkovce: 
 

6.2.1 informovať spoločnosť WI-NET o prípadnom zlom technickom stave stĺpov  rozhlasu 
6.2.2 Prevádzkovať na stĺpoch spoločnosti WI-NET obecný rozhlas a kamerový systém 
6.2.3 spolupracovať so spoločnosťou pri komunikácii s občanmi obce Fričkovce  
 

6.3 Starostlivosť o predmet Zmluvy počas trvania zmluvy: 
  

6.3.1 Zmluvné strany záväzne prehlasujú, že boli oboznámení s technickým riešením 
optickej FTTH telekomunikačnej siete a všetkých jej prvkov a akceptujú takéto 
technické riešenie. 

6.3.2 v prípade využitia stĺpov spoločnosti WI-NET si poruchy na obecnom rozhlase Obec 
Fričkovce diagnostikuje a odstraňuje poruchu sám na svoje náklady, 

6.3.3 v prípade poruchy optickej časti siete si Spoločnosť WI-NET diagnostikuje  
a odstraňuje poruchu sama, 

   
  
 
7. DÔVERNOSŤ INFORMÁCIÍ 
 
7.1. Dôvernými informáciami, ktoré sú predmetom ochrany v zmysle tohto článku Zmluvy, sú 

akékoľvek informácie poskytnuté za účelom realizácie predmetu tejto Zmluvy, ktoré nie sú 
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verejne prístupné, a ktoré niektorá zmluvná strana označí ako dôverné, alebo s ktorými sa má 
nakladať vzhľadom na okolnosti známe druhej strane pri poskytnutí informácií, ako 
s dôvernými (ďalej len „dôverné informácie“). 

7.2. Dôvernými informáciami nie sú informácie, 
 

7.2.1. ktoré sú, alebo sa následne stanú verejne dostupnými inak, ako porušením povinností 
podľa tejto Zmluvy prijímateľom, alebo 

7.2.2. ktoré boli pred uzavretím tejto Zmluvy známe prijímateľovi bez akejkoľvek povinnosti 
dodržiavať ich dôvernosť, alebo 

7.2.3. ktoré boli získané od tretej osoby, ktorá je oprávnená šíriť tieto informácie. 
 
7.3. Každá zo zmluvných strán sa týmto zaväzuje, že: 
 

7.3.1. bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách poskytnutých jej 
druhou zmluvnou stranou, 

7.3.2. bude chrániť dôverné informácie poskytnuté poskytovateľom aspoň v takom rozsahu, 
ako dôverné informácie vlastné, a za tým účelom bude prijímať potrebné opatrenia na 
ich ochranu, 

7.3.3. bude vyhotovovať kópie dokumentov obsahujúcich dôverné informácie len s 
písomným súhlasom poskytovateľa, 

7.3.4. poskytne dôverné informácie tretej osobe len s písomným súhlasom poskytovateľa, 
7.3.5. poskytne dôverné informácie svojim zamestnancom, riaditeľom, poverencom a 

zástupcom, pokiaľ takéto osoby súhlasili s tým, že budú viazané touto Zmluvou alebo 
obdobnou dohodou za rovnakých podmienok, 

7.3.6. bude používať dôverné informácie len v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy, 
7.3.7. vráti Spoločnosti WI-NET na jeho požiadanie všetky dokumenty obsahujúce dôverné 

informácie, 
7.3.8. oznámi spoločnosti WI-NET neoprávnené použitie, poskytnutie alebo zverejnenie 

dôverných informácií, a to ihneď po tomto zistení a bude spolupracovať pri 
znovuobnovení ochrany dôverných informácií a zabránení ich ďalšiemu 
neoprávnenému použitiu. 

 
7.4. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách poskytovateľa trvá aj 

po skončení platnosti Dohody. 
7.5. Vzhľadom na to, že obsah tejto Zmluvy je obchodným tajomstvom zmluvných strán, zmluvné 

strany sa zároveň zaväzujú dodržiavať ustanovenia § 17 a nasl. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších právnych predpisov, ktoré upravujú obchodné tajomstvo. 
 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
8.1 Vzťahy zmluvných strán založené Zmluvou, ak ich Zmluva výslovne neupravuje, sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatných platných 
právnych predpisov Slovenskej republiky. 

8.2 Ak Zmluva neustanovuje inak, všetky nároky vyplývajúce zo Zmluvy musia byt voči druhej 
strane uplatnené písomne, a to doporučeným listom alebo odovzdané osobne. V prípade 
poštového styku sa za deň uplatnenia nároku považuje deň doručenia doporučeného listu 
poštovým úradom na adresu uvedenú na tejto Zmluve, a v prípade, že v budúcnosti dôjde k 
zmene adresy zmluvnej strany, tak na adresu zmluvnej strany uvedenú v danom čase v 
príslušnom obchodnom registri. Účinky doručenia písomných podaní sú na účely Zmluvy 
splnené aj vtedy, ak príjemca príslušného podania si toto nevyzdvihol v odbernej lehote, alebo 
jeho prevzatie bezdôvodne odmietol. 

8.3 Akékoľvek zmeny a doplnky Zmluvy musia mat písomnú formu a musia byt podpísané oboma 
zmluvnými stranami. 

8.4 Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po 
podpise Zmluvy 2 (dva) rovnopisy. 

8.5 Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom 
vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú 
svoje podpisy. 

 


