Číslo materiálu:

MESTO KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
Na rokovanie : zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
Dňa: 10. 03. 2016

Názov materiálu:

Hospodárenie s majetkom mesta

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste:
I.

prerokovalo
návrh Dodatku č. 2 k zmluve o spolupráci uzavretej medzi zmluvnými stranami: 1/ Mesto Kysucké
Nové Mesto a 2/ AnTechNet, s.r.o., sídlo: 1.mája 58, Kysucké Nové Mesto 024 01, IČO:
36361780, (prevádzkovateľ), zo dňa 18. 10. 2011 v znení dodatku č. 1 zo dňa 16. 09. 2015.

II. s c h v a ľ u j e / n e s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci uzavretej medzi zmluvnými stranami: 1/ Mesto Kysucké Nové
Mesto a 2/ AnTechNet, s.r.o., sídlo: 1.mája 58, Kysucké Nové Mesto 024 01, IČO: 36361780,
(prevádzkovateľ), zo dňa 18. 10. 2011 v znení dodatku č. 1 zo dňa 16. 09.
2015 tak, ako je
uvedený v prílohe tohto uznesenia.

Spracovala:
JUDr. Ľubomír Ježo, prednosta MsÚ KNM
...............................................................

Predkladá:
JUDr. Ľubomír Ježo, prednosta MsÚ KNM
...................................................................

Prílohy:
Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o spolupráci
V Kysuckom Novom Meste dňa: 24. 02. 2016

Počet výtlačkov: 24

Dôvodová správa:
V zmysle ponuky spoločnosti AnTechNet, s.r.o., sídlo: 1.mája 58, Kysucké Nové Mesto 024 01, IČO:
36361780, (prevádzkovateľ), bol vypracovaný dodatok k pôvodnej zmluve o spolupráci zo dňa 18. 10.
2011, kde spoločnosť ponúka rozšírenie doplnkových služieb oproti pôvodnej zmluve o spolupráci, v zmysle
ktorej táto spoločnosť zabezpečuje pre Mesto KNM spoluprácu za účelom vybudovania a prevádzky
telekomunikačnej siete (pasívna optická sieť), ako aj na využívanie optochráničiek vo vlastníctve mesta
v záujme spoločného efektívneho využívania prostriedkov mesta a prevádzkovateľa.
Táto spolupráca bola schválená uznesením MsZ KNM č. 73/2010 zo dňa 21. 04. 2010 a 27. 04. 2010.
Rozšírenie zmluvy o spolupráci o doplnkové služby odôvodňuje spoločnosť prejavom dobrej vôle, ktorých
cieľom je ušetriť verejné finančné zdroje, skvalitniť prácu verejnej správy v meste a uľahčiť každodenný život
občanovi a zároveň zvýšiť jeho informovať vo veciach verejných.
Jedná sa :
a) o bezodplatné pripojenie do siete INTERNET a dodávka TV signálu pre Mestský úrad KNM,
všetky rozpočtové a príspevkové organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti,
b) o bezodplatné poskytnutie telekomunikačnej infraštruktúry prevádzkovateľa za účelom
rozširovania kamerového systému mestskej polície,
c) o bezodplatné odvysielanie záznamov z maximálne štyroch zasadnutí Mestského
zastupiteľstva
v rámci jedného kalendárneho roku,
prostredníctvom
lokálnej
televízie
prevádzkovateľa – ANTECHchannel.
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o verejný záujem, máme za to, že sa jedná o poskytnutie týchto služieb
v záujme mesta, ako aj verejnosti.

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI DODATOK Č. 2
uzavretá podľa § 51/ a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických
komunikáciách v platnom znení m e d z i zmluvnými stranami:

1.

Mesto Kysucké Nové Mesto
Námestie slobody č. 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto
v zastúpení: Ing. Ján Hartel, primátor mesta
IČO: 314099
DIČ: 2020553095
bankové spojenie: VÚB a. s. RP Kysucké Nové Mesto
číslo účtu: 10829322/0200
IBAN SK86 0200 0000 0000 1082 9322, BIC SUBASKBX
nie je platcom DPH
(ďalej len „mesto“)

2.

Obchodné meno: AnTechNet, s.r.o.
Sídlo: 1.mája 58 Kysucké Nové Mesto 024 01
IČO: 36361780
Štatutárny zástupca: Ing. Martin Brodňan, konateľ
Zapísaná v OR OS Žilina oddiel Sro, vložka č. 17585/L
(ďalej len „prevádzkovateľ“)
takto:

V zmysle bodu VI / ods. 1/ Zmluvy o spolupráci zo dňa 18. 10. 2011 v znení dodatku č. 1 zo dňa 16. 09. 2015, sa
zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene:

1/

V bode I. (Predmet zmluvy) sa dopĺňa bod 3/ nasledovne:
Zmluvné strany sa ďalej dohodli na nasledovných doplnkových službách, ktoré prevádzkovateľ poskytne pre
mesto:
a) bezodplatné pripojenie do siete INTERNET a dodávka TV signálu pre Mestský úrad KNM,
všetky rozpočtové a príspevkové organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti,
b) bezodplatné poskytnutie telekomunikačnej infraštruktúry prevádzkovateľa za účelom rozširovania
kamerového systému mestskej polície,
c) bezodplatné odvysielanie záznamov z maximálne štyroch zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v rámci jedného kalendárneho roku, prostredníctvom lokálnej televízie prevádzkovateľa –
ANTECHchannel.

2/

V bode II. (Povinnosti Mesta Kysucké Nové Mesto) sa dopĺňajú ďalšie zarážky nasledovne:
-

-

Zabrániť využívaniu doplnkových služieb tretím osobám, hlavne podnikateľským subjektom, ale i súkromným
spoločnostiam, v ktorých má mesto Kysucké Nové Mesto majetkovú alebo inú účasť. Pri porušení tejto
povinnosti si prevádzkovateľ vyhradzuje právo pozastaviť, prípadne úplne prerušiť a ukončiť dodávku
doplnkových služieb pre mesto.
Mesto súhlasí s umiestnením reklamných a propagačných materiálov
prevádzkovateľa (spoločnosti
AnTechNet, s.r.o.) na webovej stránke mesta, v mestských periodikách, prípadne iných vhodných plochách,
ktorými mesto disponuje alebo na verejných akciách usporiadaných mestom v dohodnutom rozsahu, a to
bezplatne. Kontaktnou osobou v danom prípade bude prednosta mestského úradu.

3/
V bode III. ( Povinnosti prevádzkovateľa) sa dopĺňajú ďalšie zarážky nasledovne:
-

Zabezpečiť doplnkové služby, ak to dovolí pokrytie predmetného objektu alebo lokality telekomunikačnou
infraštruktúrou mesta, resp. spoločnosti AnTechNet, s.r.o. a realizácii nebránia technické alebo iné
neprekonateľné prekážky.

-

Poskytnúť doplnkové služby v rozsahu :
a)

internetová konektivita :
• download 50Mbps,
• upload 25Mbps,
• maximálna agregácia 1:10,
• 1 verejná IP adresa,
• FUP (dátové limity) nebude uplatňované,
• bod odovzdania služby bude v miestnosti serverovne v budove Mestského úradu Kysucké Nové
Mesto, Námestie slobody č. 94,
• koncové zariadenie, na ktorom bude konektivita odovzdaná, hradí mesto,
• súčinnosť pri inštalácii a testovaní koncového zariadenia v budove MsÚ a jeho softvérového
nastavenia, pre bezproblémový prístup do siete Internet.
• reakčný čas v prípade výpadku internetovej konektivity, v ktorom je prevádzkovateľ povinný začať
pracovať na odstránení poruchy, je 3 hodiny od telefonického alebo iného spôsobu nahlásenia
(kontaktná osoba – správca siete Mestský úrad Kysucké Nové Mesto).

b) dodávka TV signálu bude v rozsahu základnej ponuky TV služieb prevádzkovateľa,
c)

Poskytnúť bezplatne vlastnú telekomunikačnú infraštruktúru v rámci mesta Kysucké Nové Mesto
za účelom rozširovania kamerového systému mestskej polície, kde rozsah a technické podmienky
budú predmetom šetrenia pri konkrétnej požiadavke,

d) Odvysielanie záznamov z maximálne štyroch zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v rámci jedného kalendárneho roku:
• uskutočnenie záznamu jednotlivých zasadnutí MZ
• spracovanie záznamu ( strih, úprava.... )
• odvysielanie záznamu v počte maximálne 2 opakovaní
e)

Bezplatné odvysielanie
predchádzajúcej dohode.

oznamov a informácii mesta v káblovej televízii prevádzkovateľa po

4/
Čl. V. ( Skončenie platnosti zmluvy ) sa dopĺňa o bod č. 6/, ktorý znie:
Ukončenie dodávky jednotlivých, prípadne všetkých doplnkových služieb uvedených v čl. I/, bod 3/ zo strany
prevádzkovateľa bez udania dôvodu a pri dodržaní 3 mesačnej výpovednej lehoty služby ( služieb ), nebude zo
strany mesta brané ako hrubé porušenie zmluvných podmienok a následné ukončenie platnosti zmluvy podľa čl. V/ ,
bod 2. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede
doplnkovej služby (služieb ).
Mesto môže odstúpiť od poskytovania doplnkovej služby „pripojenie do siete INTERNET“ prevádzkovateľom, pri
neodstránení výpadku internetového pripojenia do 3 pracovných dní.

5/
V bode VI. ( Záverečné ustanovenie) sa dopĺňa text nasledovne:
-

-

Ostatný obsah zmluvy o spolupráci zo dňa 18.10.2011, v znení dodatku č. 1 zo dňa 16. 09. 2015, ostáva
nezmenený.
Dodatok č. 2 podlieha zverejneniu na webovej stránke povinnej osoby.
Prevádzkovateľ dáva súhlas mestu so spracovaním nevyhnutných osobných údajov na tento účel v zmysle
zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, kedy budú z dôvodu kladného alebo záporného rozhodnutia
Mesta Kysucké Nové Mesto vyradené a skartované v súlade s registratúrnym poriadkom Mesta Kysucké Nové
Mesto.
Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť odo dňa
nasledujúceho po jeho zverejnení na webovej stránke Mesta Kysucké Nové Mesto.
Prevádzkovateľ súhlasí s tým, aby sa celý obsah tohto dodatku zverejnil na webovom sídle povinnej osoby
/Mesto Kysucké Nové Mesto/.
Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží po dvoch
vyhotoveniach.
Tento dodatok bol prerokovaný a schválený uznesením MsZ v KNM č. ..................... zo dňa ...................... .

V Kysuckom Novom Meste dňa ...........................

...............................................................
Mesto Kysucké Nové Mesto,
Ing. Ján Hartel, primátor mesta

...................................................................
AnTechNet, s.r.o.
Ing. Martin Brodňan, konateľ

