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Dodatok č.4 k prílohe č. 2 k Rámcovej zmluve o spolupráci, 

uzatvorenej 7.7.2005 v Senci medzi 
 

 

 

Zadávateľom: 

Mesto Senec 

Mierové námestie 8, 903 01 Senec 

Zastúpený : Ing.Karol Kvál - primátor 

IČO : 00305065 

 

a 

 

Poskytovateľom: 

e-Net, s.r.o., 

Lichnerova 35, 903 01 Senec  

IČO: 35860413 

Ič DPH: SK2020203075 

DIČ: 2020203075 

Zastúpený: Tomáš Juríček 

 

 

V súlade s ustanovením čl. IV. Záverečné ustanovenia, ods. 4.3. Rámcovej zmluvy 

o spolupráci zo dňa 7.7.2005 sa zmluvné strany dohodli na znení tohto dodatku nasledovne: 

 

1. Článok I. Predmet prílohy č. 2 sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovne: 

 

„I. Predmet Dodatku č. 4 k prílohe č.2 

 

Predmetom dodatku č. 4 k prílohe č.2 Rámcovej zmluvy o spolupráci uzatvorenej dňa 

7.7.2005 je aktualizovaný zoznam subjektov, poskytovaných služieb a ich cenové 

ohodnotenie.“  

 

2. Článok II. Architektúra prepojenia sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovne: 

 

„II. Architektúra prepojenia 

 Topológia optickej siete bude hviezdicovo orientovaná, prípadne ring, realizovaná 

jedným prístupovým bodom do Internetu . Záložné internetové pripojenie bude využívané na 

zálohovanie primárneho pripojenia. Subjekty optickej, metropolitnej siete Mestského úradu 

budú medzi sebou prepojené, čím sa vytvorí uzavretá sieť medzi jednotlivými subjektami 

špecifikovanými v bode III., oddelená od ostatných sietí prevádzkovaných poskytovateľom. 

V prípade, ak nie je možné prípojné miesto realizovať samostatnými vláknami, je 

alternatívnou variantou pripojenie pomocou vyhradenej VLAN . Spôsob realizácie musí byť 

odsúhlasený obojstranne. Ukončenia optických káblov budú v patch paneli 2x SC/APC 

konektormi, VLAN portom RJ45 10 / 100 alebo RJ 45 10 / 100 / 1000 na aktívnych prvkoch 

poskytovateľa.“  
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3. Článok III. Zoznam vybraných subjektov prepojených optickou sieťou sa v písm. b) 

oproti dodatku č. 3 mení nasledovne: 

b) Subjekty prepojené do uzavretej siete: 

„ ….. 

dopĺňa sa Kamera kruhový objazd Bratislavská – Pezinská – Svätoplukova, pri Bille  

dopĺňa sa Kamera Krátka VLAN 

dopĺňa sa Kamera Pribinova 17 (VLAN)  

dopĺňa sa Kamera Jesnského (VLAN)  

dopĺňa sa Pribinova Mestský Archív  

dopĺňa sa Škôlka Jazerá JUH (DSL)  

dopĺňa sa ZOS – Hviezdoslavova ulica Senec (do konca roka 2016 DSL potom DARK FIBER)  

mení sa Kamera Helios z VLAN na DARK FIBER 

ruší sa k 1.11.2016 Kamera Fulier (VLAN) „ 

 

 

4. V článku IV. Cena za poskytované služby sa  časť Pravidelné mesačné poplatky podľa 

typu pripojenia vypúšťa a nahrádza sa nasledovne: 

 

„Pravidelné mesačné poplatky podľa typu pripojenia 
 

 Dodávané služby budú ohodnotené v zmysle bodu 2.5 rámcovej zmluvy, nasledujúcim 

spôsobom: 

 

1) Poplatok za ZÁLOŽNÉ pripojenie do siete Internet (ukončené v budove Mestského úradu na 

Mierovom námestí 8, 903 01 Senec) vrátane 8 ks IPv4 verejných Ip adries za jeden mesiac: 

 

Program Rýchlosť (down/up)   Mesačný poplatok 

BIZNIS 100 100Mbit/100Mbit     80,-€ 

 

2) PRIMÁRNE internetové pripojenie BIZNIS 1000 sa ruší dňom 31.10.2016  

 

3) poplatok za VLAN pripojenie s kapacitou 30/30 Mbps 40 EUR mesačne  k 1.11.2016 v počte 3 

ks čo činí spolu 120 EUR mesačne 

 

4) poplatok za prenajaté optické káble nad zmluvne dohodnutý rozsah  400 EUR mesačne 

 

Celková úhrada služieb od  1.11.2016 činí 600 EUR mesačne.  

Všetky ceny uvedené v článku III.  sú uvádzané bez platnej DPH.  

 

Zmeny v poskytovaných službách, cena služieb a aktivačné poplatky pre stávajúce, plánované a 

ďalšie prípojné body budú pripájané za podmienok obojstranne dohodnutých a na základe 

objednávky.“ 

 

5. Ostatné ustanovenia Prílohy č. 2 k rámcovej zmluve o spolupráci , uzatvorenej dňa 

7.7.2005 v znení dodatkov zostávajú nezmenené. 
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V. Záverečné ustanovenia 

 

1. Dodatok č. 4 k prílohe č.2 je nedeliteľnou súčasťou Rámcovej zmluvy o spolupráci uzavretej 

dňa 7.7.2005 v znení dodatkov č. 1 - 3. 

2. Dodatok č. 4 k prílohe č.2 je vyhotovený v 4 exemplároch, z toho po dva pre každú zmluvnú 

stranu. 

3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda 

nasledujúci deň po jeho zverejnení. 

4. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, s jeho obsahom bez výhrad súhlasia, na znak súhlasu 

ho vlastnoručne podpisujú. 

 

 

Senec, 26.10.2016    

 

 

 

 

 

 „podpísané“      „podpísané“ 

...........................................                                              ................................................. 

          Zadávateľ                Poskytovateľ 


