ZMLUVA O INŠTALOVANÍ A PREVÁDZKOVANÍ
PRÍPOJOK INTERNETU

Čl.J.
Zmluvné strany
beIasaNET s.r.o.
Námestie Mieru 941/8
045 Ol Moldava nad Bodvou
IČO: 454 87 626
IČ DPH: SK20230l0693
Zastúpená: Štefanom Flirbergerom
Bankové spojenie: SK68 83300000002101378933
Zapísané v OR OS Košice l, odd. Sro. vl.č. 255l6N
Ďalej ako "Spoločnost'"

a
Vlastníci bytov bytového domu Rožňavská 14, Moldava nad Bodvou
Zastúpení správcom:
Bodva Tel, s.r.o.
So sídlom: Školská 10,045 Ol Moldava nad Bodvou
IČO: 36210269
DIČ: 2021601670
Zapísané v OR OS Košice I, odd. Sro, vl.č. l2853N
Zastúpené: Valéria Víncová - konateľ
Ďalej ako "Správca"

ČI. II.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je úprava právnych vzťahov pri inštalovaní a následnom
prevádzkovani domových a bytových prípojok internetu spoločnosťou belasaNET s.r.o. Vlastníci
bytov a Správca zároveň podpisom tejto zmluvy udeľuje Spoločnosti právo v bytovom dome na
ulíci Rožňavská 14 vybudovať inštalácie potrebné k pripojeniu sa a k prevádzke Internetu
a digitálnej televízie.
Čl. III.
Osobitné ustanovenia

l. Zmluvné strany akceptujú, že týmto spôsobom je obytný dom podľa Č. ll. pripravený na
ínštaláciu a následné prevádzkovanie účastníckych prípojok Internetu spoločnosťou na základe
uzatvorenej zmluvy s každým účastníkom - klientom spoločnosti.
2. Spoločnosť zabezpečí, abY-JlQčas vykonávania prác súvisiacich s ínštaláciou a prevádzkovanim
prípojok bQli dodržané &tky právne predpisy, zachovanie pôvodného spôsobu využívania tejto
nehnutel'nosti. Prípojné edenia v objektoch sa budú podľa možností klásť v exístujúcích
šachtách (JOP) inak na omietku vo viackanálových lištách tak, aby bolo možné nainštalovať
ďalšie prípojky podľa potreby a technických možností. Spoločnosť neporuší íné, už exístujúce
zariadenia. Ihneď po ukončení prác na vlastné náklady Spoločnosť zabezpečí upratanie
prípadného znečistenia, ktoré vzniklo pri montáži. V šetko uvedie do pôvodného stavu.
Spoločnosť zaručuje, že ínštalované zariadenia nebudú rušiť iné už inštalované zaríadenia.
3. Ak by v dôsledku realizácie stavebného projektu, alebo iných opodstatnených dôvodov, bolo

potrebné premiestnenie inštalácie, potom sa Spoločnosť zaväzuje takéto premiestnenie
vlastné náklady. Správca oznámi túto požiadavku v dostatočnom predstihu a
poskytne iné vhodné miesto.
Spoločnosť sa zaväzuje prípadné vzniknuté závady, resp. poškodenia spôsobené inštaláciou,
alebo prevádzkou zariadenia bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. V opačnom prípade
znáša náhradu nákladov všetkých priamych aj nepriamych škôd.
Zariadenie bude napojené zo spoločných priestorov a je vo vlastníctve spoločnosti, ktorá ho
bude inštalovať a prevádzkovať v zmysle príslušných zákonných predpisova STN.
Vlastníci bytov nenesú zodpovednosť za poškodenia spôsobené treťou osobou.
Poistenie zariadenia zabezpečí spoločnosť.
Všetky vznikajúce investičné a prevádzkové náklady súvisiace s predmetom tejto zmluvy sú
nákladmi spoločnosti.
Užívanie účastníckej prípojky je predmetom sanlOstatnej zmluvy medzi užívateľom bytu a
realizovať na
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spoločnosťou.

IO. Zmluvné strany sa dohodli, že spoločnosť je oprávnená na účely plnenia tejto zmluvy a
pripojenia jej zákazníkov do siete internet na vlastné náklady umiestniť a počas celého trvania
tejto zmluvy ponechať zariadenia vo vlastníctve spoločnosti v rozsahu podľa jej potreby /najmä
dátové káble, switche, antény atď.! na nehnutel'nosti alebo v nehnutel'nosti spravovanej,
užívanej alebo vlastnenej druhou zmluvnou stranou a to na bytovom dome Rožňavská 14
s tým, že všetky náklady spojené s prevádzkou týchto zariadení znáša Spoločnosť.
ll. Elektrické zariadenie je napojené na samostatné odberné miesto VSE.
ČI. IV.
Prechodné ustanovenia

l. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Každá zo zmluvných strán môže zmluvu vypovedať v 6-mesačnej výpovednej lehote. Výpovedná
lehota začína plynúť prvým dJiom mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom jedna zmluvná
strana doručila druhej zmluvnej strane výpoveď v písomnej podobe. Uvedený zmluvný vzťah je
možné ukončiť aj dohodou obidvoch zmluvných strán.
Čl. V.
Záverečné

ustanovenia

l. Zmluva nadobúda právoplatnosť dJiom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
2. Všetky zmeny v zmluve musia byt' upravené formou dodatku a to písomne.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy a z následne
uzatvorených dodatkov prechádzajú v plnom rozsahu aj na prípadných právnych nástupcov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne, jej obsahu porozumeli a na
znak súhlasu ju podpisujú.
5. Veci neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka.
6. Zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po
jednom vyhotovenÍ.
Dátum, 18.! 0.20 18
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