
Nájomná zmluva č. OCUHS-S2021/00310 
 

 
Zmluvné strany: 

 
      
Obec Horná Súča 
Horná Súča č. 233, 913 33 Horná Súča 
zastúpená: Ing. Juraj Ondračka – starosta 
kontakt: +421 918 500 836, starosta@hornasuca.sk  
IČO: 00311561 
DIČ: 2021091479  
Bank. spojenie: VÚB, a.s., IBAN:  SK11 0200 0000 0029 0717 6855 
(ďalej len „Prenajímateľ“) 
  

 
 

Global Network Systems, s.r.o. 
Obrancov mieru 1773/36, 018 42 Dubnica nad Váhom 
konajúca: Ing. Radoslav Lisý – konateľ  
kontakt: +421 908 544 273, office@kiki.sk  
IČO: 45513686 
DIČ: 2023044584 IČ DPH: SK2023044584 
Bankové spojenie: VÚB: SK0202000000002985548458 
Registrácia:  Okresný súd Trenčín, Vložka číslo:  23098/R, Oddiel: Sro.  
 
 
(ďalej len „Nájomca“, spoločne s Prenajímateľom ďalej len „Zmluvné strany“) 
 
uzatvárajú túto nájomnú zmluvu (ďalej len „Zmluva“) v nasledovnom znení: 
 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti, zapísanej na liste vlastníctva č.994, katastrálne 
územie Horná Súča, obec Horná Súča, okres Trenčín, ako: pozemok – parc.č. 15101/3 – ostatná 
plocha o výmere 6265 m2 (ďalej len „ Pozemok“). 
2. Predmetom nájmu je priestor o výmere 1m2 na Pozemku, nachádzajúci sa v lokalite Dúbrava 
vedľa autobusovej zastávky, podľa nákresu, ktorý tvorí prílohu tejto Zmluvy (ďalej len „Príloha 
č.1“), (ďalej len „Predmet nájmu“).   

 
Článok II. 

Účel zmluvy 
 

1. Nájomca vyhlasuje, že na základe oznámenia v zmysle § 14 zákona č. 610/2003 Z. z. 
o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZEK“) je oprávnený 
poskytovať siete a služby podľa všeobecného povolenia Telekomunikačného úradu SR od júna 
2010 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných 
služieb. Doklad o tejto skutočnosti tvorí prílohou tejto Zmluvy (ďalej len „Príloha č. 3“). 

mailto:starosta@hornasuca.sk
mailto:office@kiki.sk


2. Predmet nájmu sa prenecháva Nájomcovi do nájmu za účelom prevádzkovania 
telekomunikačného zariadenia vrátane vedení, príslušenstva  a pridružených prostriedkov ( ďalej 
len „Zariadenia“)  a za účelom prevádzkovania dátových služieb, príp. ďalších služieb spojených 
s využitím Zariadenia.  Samotné Zariadenia budú umiestnené na podpernom bode, ktorý bude na 
Predmete nájmu vybudovaný v zmysle dokumentácie, ktorá tvorí prílohu tejto Zmluvy (ďalej len 
„Príloha č.3“) tak, aby celý pokrývač neprekážal využitiu ostatných pozemkov, existujúcich 
stavieb či sietí. Zariadenia zostávajú počas trvania tejto Zmluvy vo vlastníctve Nájomcu. 
3. Prenajímateľ prenecháva Nájomcovi Predmet nájmu za odplatu do užívania, aby Nájomca 
Predmet nájmu užíval na podnikateľské účely - umiestnenie Zariadení a ich príslušenstva, 
následne prostredníctvom Zariadení Nájomca poskytoval verejné služby v zmysle ZEK. 
 

Článok III. 
Doba trvania nájmu 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že sa zmluva uzatvára na dobu neurčitú  odo dňa 1.1.2021 (ďalej 
len „Doba nájmu“). 
 

Článok IV. 
Nájomné a úhrady za plnenia poskytované s Predmetom nájmu 

 
1. Za nájom Premetu nájmu sa Nájomca zaväzuje platiť nájomné, ktoré bolo stanovené 
vzájomnou dohodou Zmluvných strán vo výške 60,-€ (slovom šesťdesiat eur) za rok (ďalej len 
„Nájomné“) 
2. V prípade, že Zariadenia a ich príslušenstvo majú byť napojené na elektrickú prípojku, 
zaväzuje sa Prenajímateľ poskytnúť Nájomcovi aj potrebnú súčinnosť.  
3.Nájomca vyhlasuje, že používa najmodernejšiu technológiu, ktorá má minimalizuje spotrebu 
elektrickej energie a to pre všetky zariadenia s odhadovanou spotrebou do 25W, pričom elektrinu 
si zabezpečí na vlastné náklady. Celkovo budú Zariadenia tvoriť 2 ks antén typu Rocket – Sektor 
a smerové prijímacie a vysielacie antény kruhového tvaru a rozvodná skrinka - RACK.  
4. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať nájom na začiatku kalendárneho roku na celý kalendárny rok 
vopred, najneskôr do 30.1. príslušného kalendárneho roka. V prípade, že spotreba el.energie bude 
z odberného miesta Prenajímateľa,  bude ju Nájomca uhrádzať Prenajímateľovi v rovnakých 
lehotách ako nájom. Ak na odbernom mieste vznikne preplatok alebo nedoplatok, Zmluvné 
strany sa vyrovnajú najneskôr do 31.8. v roku, v ktorom sa nedoplatok alebo preplatok zistil. 
5. V Nájomnom nie sú zahrnuté výdavky spojené s udržiavaním a opravami Predmetu nájmu.  
 

Článok V. 
Práva a povinnosti prenajímateľa 

 
1. Prenajímateľ je povinný prenechať predmet nájmu Nájomcovi do užívania v stave spôsobilom 
na dohodnuté užívanie. V deň odovzdania Predmetu nájmu Prenajímateľom Nájomcovi bude 
spísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí Predmetu nájmu do užívania s presným popísaním stavu 
Predmetu nájmu ku dňu jeho odovzdania. 
2. Prenajímateľ sa zaväzuje počas platnosti tejto Zmluvy udržiavať Predmet nájmu na svoje 
náklady v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie. 
3. Prenajímateľ je povinný povoliť vstup osobám povereným alebo splnomocneným Nájomcom 
k Predmetu nájmu za účelom inštalovania Zariadení ako aj vstup technikom Nájomcu na 
zabezpečenie servisu a údržby. Splnomocnená osoba, ktorá bude za nájomcu komunikovať 
s Prenajímateľom  je p. Ing. Radoslav Lisý +421908544273 alebo  p. Ivan Baláž +421915957333 
4. Nájomca je povinný umožniť Prenajímateľovi na požiadanie vykonávať dohľad počas celej 
doby inštalácie Zariadení.  



5. Prenajímateľ je povinný vopred oznámiť Nájomcovi každú opravu väčšieho charakteru na 
Predmete nájmu, ktorá môže mať vplyv na riadny chod Zariadení alebo ich príslušenstva.   
 

Článok VI. 
Práva a povinnosti Nájomcu 

 
1. Nájomca je povinný Prenajímateľovi platiť riadne a včas nájomné za užívanie Predmetu 
nájmu. 
2. Nájomca je povinný starať sa o to, aby jeho užívaním na Predmete nájmu nevznikla škoda. 
3. Nájomca je povinný užívať Predmet nájmu v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, najmä hygienickými, bezpečnostnými a protipožiarnymi predpismi tak, aby 
Prenajímateľovi nevznikla škoda. Škodu vzniknutú nedodržaním týchto predpisov Nájomcom 
znáša Nájomca v celom rozsahu. 
4. Nájomca je zodpovedný za všetky škody na Predmete nájmu, ktoré sám spôsobí. Nájomca je 
zodpovedný i za škody na Predmete nájmu spôsobené tretími osobami, ktoré sa zdržujú 
v Predmete nájmu v súlade s pokynmi Nájomcu. Všetky škody, za ktoré zodpovedá Nájomca, 
odstráni na vlastné náklady Nájomca, alebo uhradí Prenajímateľovi v bežných cenách, ktoré určí 
po ohliadke znalec z príslušného oboru. 
5. Nájomca nesmie vykonávať stavebné úpravy ani iné zmeny na Predmete nájmu bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa, a to ani na svoje náklady okrem 
vybudovania stĺpu, na ktoré umiestni Zariadenia.. Všetky náklady na uskutočnenie vybudovania 
potrebných rozvodov či konštrukcií na umiestnenie Zariadení znáša v plnom rozsahu Nájomca. 
6. Nájomca si zachováva vlastníctvo všetkých Zariadení a príslušenstva ktoré inštaloval na 
Predmet nájmu na svoje náklady.  
7. Nájomca sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť technické podmienky na umiestnenie 
Zariadení na Predmete nájmu tak,  aby spĺňali všetky bezpečnostné predpisy. 
8. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Prenajímateľovi potreby opráv, údržby 
a technického servisu Predmetu nájmu, ktoré je povinný zabezpečiť Prenajímateľ a umožniť 
vykonanie týchto a iných nevyhnutných opráv. 
9. Nájomca sa zaväzuje Predmet nájmu užívať len na účel dojednaný v tejto Zmluve.  
10. Nájomca nie je oprávnený ponechať Predmet nájmu ani drobné stavby, ktoré sa na ňom 
nachádzajú, či budú so súhlasom Prenajímateľa nachádzať, do užívania alebo nájmu tretej osobe. 
Nájomca je oprávnený dať do užívania alebo nájmu tretej osobe Zariadenia, ktoré umiestnil na 
Predmete nájmu. 
11. Nájomca sa zaväzuje poskytnúť Prenajímateľovi súčinnosť pri výmene, rekonštrukcii, 
prestavbe Predmetu nájmu.  
 

Článok VII. 
Skončenie zmluvy 

1. Zmluvu možno ukončiť aj  písomnou dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou. 
2. Zmluvu je možné ukončiť výpoveďou niektorej zo Zmluvných strán s dvanásťmesačnou 
výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení 
výpovede druhej Zmluvnej strane.  
3.  Prenajímateľ môže kedykoľvek odstúpiť od tejto Zmluvy, ak : 

a) Nájomca napriek písomnej výzve užíva Predmet nájmu alebo ak trpí užívanie Predmet 
nájmu takým spôsobom, že Prenajímateľovi vzniká škoda 

b) Nájomca, napriek písomnej výzve  nezaplatil splatné nájomné alebo odber energií ani do 
troch mesiacov odo dňa doručenia upomienky. 

c) Nájomca hrubým spôsobom narušuje verejný poriadok a bezpečnosť v súvislosti s 
užívaním Predmetu nájmu, 



d) Nájomca umožnil tretej osobe bez súhlasu Prenajímateľa užívať Predmet nájmu alebo 
drobné stavby, ktoré sa na Predmete nájmu nachádzajú alebo budú nachádzať. 

4.  Nájomca môže kedykoľvek odstúpiť od tejto Zmluvy, ak  
a) bol Predmet nájmu odovzdaný Nájomcovi v stave nespôsobilom na dohodnuté užívanie 

alebo ak sa stane neskôr bez toho, aby Nájomca porušil svoju povinnosť nespôsobilým 
na dohodnuté užívanie. 

b) Predmet nájmu sa bez zavinenia Nájomcu stane nespôsobilým na dohodnuté užívanie. 
c) zanikne právo Nájomcu prevádzkovať činnosť, na ktorú Predmet nájmu užíva. 

5. Odstúpením od tejto zmluvy nájom končí, a to dňom doručenia písomného oznámenia o 
odstúpení od tejto zmluvy druhej Zmluvnej strane. 
6.  V deň skončenia nájomného vzťahu založeného Zmluvou je Nájomca povinný odovzdať 
Predmet nájmu Prenajímateľovi v stave  v takom ako ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé 
opotrebenie a účel nájmu. V tento deň bude spísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí Predmetu 
nájmu s presným popísaním stavu Predmetu nájmu ku dňu jeho odovzdania. Nájomca nie je 
povinný vykonať demontáž a odvoz stĺpa v zmysle Prílohy č 2 a Zariadení, ktoré umiestnil na 
Predmete nájmu, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Zmluvné strany sa dohodli, že 
v prípade, ak Zariadenia a/alebo príslušenstvo po skončení nájmu a uplynutí lehôt na vypratanie 
ostanú na/v Predmete nájmu, dňom uplynutia lehoty na vypratanie sa stávajú vlastníctvom 
Prenajímateľa. 

 
Článok VIII. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1.  Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán. 
2. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah riadi príslušnými ustanoveniami 
právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka. 
3. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo 
neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných 
ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije 
úprava, ktorá pokiaľ je to právne možné, sa najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ 
pri uzatváraní zmluvy Zmluvné strany túto otázku brali do úvahy. 
4. Zoznam Zariadení a ich príslušenstva je uvedený v Prílohe č. 2 
5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dve pre každú Zmluvnú stranu. 
6. Prenajímateľ vyhlasuje, že táto zmluva bola schválená na zasadnutí obecného zastupiteľstva 
dňa 04.12.2020, uznesením č. 6/09/2020-OZ ako dôvod osobitného zreteľa. 
7.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni povinného zverejnenia v zmysle ustanovení § 47a Občianskeho zákonníka. 
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je 
zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni 
za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 
 
V Hornej Súči, dňa  09.03.2021  
 
Prenajímateľ                                                                                      Nájomca 
  
 
 
Obec Horná Súča                                                                       Global Network Systems, s.r.o. 
Ing. Juraj Ondračka                   Ing. Radoslav Lisý 
  starosta obce                                                                                               konateľ 
 



Príloha č. 1 
 

 

 
 

 

 

 

Príloha č. 2 

 

 



Príloha č. 3  
oprávnenie poskytovať siete a služby podľa všeobecného povolenia Telekomunikačného úradu 
SR od júna 2010 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických 
komunikačných služieb. 

 



 
 



 



 


