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D Ô V O D O V Á   S P R Á V A 

A. Všeobecná časť 
Mesto Fiľakovo prostredníctvom Mestskej polície Fiľakovo pod registračným číslom 

200704256S udeleného Úradom na ochranu osobných údajov SR prevádzkuje na území mesta 
Fiľakovo monitorovací kamerový systém. Bol budovaný niekoľko rokov, kým sa rozrástol na 
celkový počet 50 ks kamier rôzneho druhu, ktorý v súčasnosti pokrýva väčšinu lokalít nášho 
mesta. V úvode sa budovala vlastná sieť (t.j. v majetku Mesta Fiľakovo, v správe MsP) v užšom 
centre nášho mesta, na ktorej sa inštalovali kamery na 22 koncových bodoch. Na 
základe bezpečnostnej situácie a požiadaviek občanov vyplynula potreba jeho rozšírenia do 
širšieho centra, či jednotlivých ohrozenejších lokalít mesta. Tomuto došlo za spolupráci so 
spoločnosťou Filleck s.r.o. Fiľakovo, ktorá je vlastníkom a prevádzkovateľom existujúcej optickej 
komunikačnej siete, nachádzajúcej sa na území mesta Fiľakovo. Práve v komunikačnej sieti 
uvedenej obchodnej spoločnosti boli podľa vývoja spoločenských potrieb, v rôznych kútoch mesta 
postupne inštalované ďalšie a ďalšie kamery (28 ks), ktoré boli uvedené do tzv. bezplatnej 
testovacej prevádzky. Vzhľadom na skutočnosť, že práve v týchto dňoch boli inštalované posledné 
2 ks kamery, tým došlo k naplneniu vytýčeného stavu a súčasne k ukončeniu testovacej prevádzky. 

Účelom predkladaného materiálu je schválenie  predkladanej Zmluvy o prenájme. 
 

B. Osobitná časť   
Monitorovací kamerový systém je všeobecne prospešný nástroj pre občanov a samotné Mesto 

Fiľakovo, ktorý napomáha k plneniu pracovných a služobných úloh zamestnancov Mestskej 
polície Fiľakovo ako aj ďalších bezpečnostných zložiek a orgánov činných v trestnom konaní. 

Primárnym dôvodom pre uzatvorenie predkladaného zmluvného vzťahu je snaha o zvýšenie 
ochrany osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré v priebehu prevádzky monitorovacieho kamerového 
systému sa spracúvajú prostredníctvom kamier, obrazových zobrazovacích a záznamových 
zariadení, a  za ktoré zodpovedá prevádzkovateľ systému – Mesto Fiľakovo prostredníctvom 
Mestskej polície Fiľakovo. 

Sekundárny dôvod postupu spočíva v skutočnosti, že dňom 1. 11. 2021 nastupuje produkčná 
prevádzka monitorovacieho kamerového systému, ktorého podmienky bolo potrebné beztak 
vymedziť. Tieto boli obsiahnuté práve v predkladanej „Zmluve o prenájme nenasvietených 
optických vlákien kamerového systému“ na celkový počet 30 koncových bodov – kamier 
monitorovacieho systému v optickej komunikačnej sieti menovanej spoločnosti. 

Spomenutá Zmluva o prenájme okrem všeobecných podmienok, vymedzení práv a povinností 
strán tiež vymedzuje primeranú odplatu a platobné podmienky, stanovuje termín trvania záväzku 
na dobu určitú v rozsahu 48 mesiacov s podmienkami o odstúpení a prípadnom predĺžení, ako aj 
dátum nadobudnutia jej platnosti.   

 
V súlade s uvedeným predkladáme Mestskému zastupiteľstvu vo Fiľakove nasledovný návrh 

na uznesenie: 
Uznesenie č. ........./2021 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
A. berie na vedomie 

informácie vyplývajúce zo Zmluvy o zriadení a prenájme nenasvietených optických vlákien 
kamerového systému 

B. schvaľuje/neschvaľuje 
uzatvorenie Zmluvy o zriadení a prenájme nenasvietených optických vlákien kamerového 
systému 

 



ZMLUVA 

o prenájme nenasvietených optických vlákien (dark fiber) – kamerového 
systému  

uzatvorená podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka v platnom znení 

 
 

medzi 

Dodávateľom 
Názov: FILLECK, s.r.o. 

Sídlo : Jánošíkova 12A, 986 01 Fiľakovo 
Zastúpený : Ing. Ladislav Fehér – konateľ 
IČO : 36022926 
IČ DPH : SK2021349132 
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka a.s., Bratislava 
Číslo účtu. : SK93 0200 0000 0019 4895 5156  
Registračný súd : OS Banská Bystrica  
Oddiel : Sro, vložka číslo: 4698/S 
/ďalej len „dodávate“/ 

 

a 
Objednávateľom 

 

Názov: Mesto Fiľakovo 
Sídlo: Radničná 562/25 

 986 01 Fiľakovo 
Zastúpený: Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., Bratislava 
Číslo účtu: 2915596059/0200  
IBAN: SK33 0200 0000 0029 1559 6059 
IČO: 00316075 
DIČ: 2021115052 

 
/ďalej len „objednávateľ“/ 
(FILLECK, s.r.o. a Mesto Fiľakovo spolu ďalej len „Zmluvné strany“) 

 
za týchto podmienok: 

 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1.1. FILLECK je obchodná spoločnosť, ktorá okrem iného podniká v oblasti montáže a 

opráv telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete a je vlastníkom a 
prevádzkovateľom optickej komunikačnej siete, nachádzajúcej sa na územní mesta Fiľakovo. 



1.2. Mesto Fiľakovo (MsP Fiľakovo) je prevádzkovateľom Kamerového systému 
nachádzajúceho sa na území mesta Fiľakovo, ktorý má 30 koncových bodov v sieti obchodnej 
spoločnosti FILLECK, s.r.o. 

 
1.3. Účelom tejto Zmluvy je upraviť práva a povinnosti Zmluvných strán pri užívaní 

časti optickej komunikačnej siete vo vlastníctve FILLECKu, špecifikovanej v bode 2.1. tejto 
Zmluvy a Mestom Fiľakovo, s cieľom prenosu dát z kamerového systému MsP Fiľakovo 
zabezpečovaného MsP Fiľakovo. 

Mesto Fiľakovo pre MsP Fiľakovo za účelom prevádzky kamerového systému 
zabezpečuje prostredníctvom tejto zmluvy prenos dát z 30 kusov bezpečnostných kamier ku 
koncovým zariadeniam MsP Fiľakovo. 

 
 

Článok II. 
Základné ustanovenia 

 
2.1. Predmetom zmluvy je záväzok FILLECKu po celý čas trvania tejto Zmluvy a za 

podmienok v nej uvedených nepretržite umožniť Mestu Fiľakovo užívať na účely prenosu dát 
z Kamerového systému Mesta Fiľakovo časť svojej optickej komunikačnej siete, a to v rozsahu 
(jedno vlákno /1 kamera) nenasvieteného optického vlákna na trasách k celkovo 30 koncovým 
bodom v lehote do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, vyviesť jedno optické 
vlákno (jedno vlákno /1 kamera) nenasvieteného optického vlákna z najbližšieho distribučného 
bodu dodávateľa a umožniť ich pripojenie ku koncovým zariadeniam Mesta Fiľakovo, 
nachádzajúcim sa v každom koncovom bode a zabezpečiť údržbu a servis tejto časti Siete a 
záväzok Mesta Fiľakovo poskytnúť za to dodávateľovi odplatu podľa čl. IV. tejto zmluvy. 
Optické vlákno bude ukončené pasívnym optickým terminátorom ( ONT ) s rozhraním TP 
1Gbit Ethernet. Napájanie koncových zariadení Mesta Fiľakovo elektrickou energiou počas 
trvania zmluvného obdobia zabezpečuje Mesto Fiľakovo na vlastné náklady. 

 
 

Článok III. 
Práva a povinnosti Zmluvných strán 

 
3.1. Mesto Fiľakovo sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť potrebnú na pripojenie jej 

zariadení k sieti. 
 

3.2. O odovzdaní funkčného pripojenia nenasvieteného optického vlákna (jedno vlákno /1 
kamera) z určeného distribučného bodu FILLECKu ku koncovým zariadeniam Mesta Fiľakovo 
vo všetkých 30. koncových bodoch, začatí využívania komunikačnej siete a odskúšaní jej 
funkčnosti MsP Fiľakovo, bude zmluvnými stranami spísaný Preberací protokol. 

 
3.3. Káblové vedenie z distribučného bodu FILLECKu ku koncovým zariadeniam 

Mesta Fiľakovo je vlastníctvom FILLECKu. 
 

3.4. Mesto Fiľakovo je oprávnené časť optickej komunikačnej siete, poskytnutej 
FILLECKom na užívanie špecifikovanej v bode 2.1. tejto Zmluvy využívať len za účelom 
prenosu dát z Kamerového systému Mesta Fiľakovo a nesmie k poskytnutej časti siete 
dodávateľa pripojiť žiadne iné zariadenia než koncové zariadenia (30 ks bezpečnostných 
kamier) ani využívať poskytnutú časť siete na prenos iných dát než dát, ktoré sú výstupom 
Kamerového systému. 



3.5. Mesto Fiľakovo sa zaväzuje, že nebude do časti siete poskytnutej dodávateľom 
podľa tejto Zmluvy akýmkoľvek spôsobom zasahovať, poškodzovať ju alebo využívať na iný 
účel ako je uvedený v bode 1.2. tejto Zmluvy. 

 
3.6. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečovať údržbu a odstraňovanie porúch časti siete 

poskytnutej na užívanie podľa tejto Zmluvy pre Mesto Fiľakovo, a to na základe oznámenia 
poruchy tejto časti siete Mestom Fiľakovo zaslaným na e-mail obchod@filleck.sk alebo 
telefonicky na č.tel.: 047/333 71 17 začať s odstraňovaním poruchy najneskôr do 24 hodín od 
oznámenia poruchy. 

Článok IV. 
Odplata a platobné podmienky 

 
4.1. Mesto Fiľakovo sa zaväzuje za vyvedenie jedného (ďalšieho) nenasvieteného 

optického vlákna a umožnenie ich pripojenia ku koncovým zariadeniam Mesta Fiľakovo 
zaplatiť dodávateľovi jednorazovú odplatu vo výške 70 EUR /slovom: sedemdesiat eur/ bez 
DPH najneskôr do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry po odovzdaní funkčného pripojenia podľa 
bodu 3.2. tejto Zmluvy, na základe faktúry vystavenej dodávateľom. Platí len pre rozšírenie 
kamerového systému mesta (počiatočný stav kamier ku dňu podpisu Zmluvy je 30). 

 
Cena bez DPH: 70,00€ 
DPH 20%: 14,00€ 
Fakturovaná suma s DPH: 84,00€ 

 
4.2. Mesto Fiľakovo sa zaväzuje za používanie časti siete dodávateľa, špecifikovanej v 

bode 2.1. tejto Zmluvy zaplatiť dodávateľovi pravidelnú odplatu vo výške 10,00 EUR  
/slovom: desať eur / bez DPH (jedno vlákno /1 kamera) mesačne, na základe faktúry  vystavenej 
dodávateľom, pričom počiatočný stav kamier ku dňu podpisu Zmluvy je 30. 

 
Cena bez DPH: 300,00€ 
DPH 20%: 60,00€ 
Fakturovaná suma s DPH: 360,00€ 

 
Článok V. 

Trvanie zmluvy 
 

5.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť Zmluvy sa predlžuje na dobu 
neurčitú v prípade, ak žiadna zo Zmluvných strán písomne neoznámi druhej Zmluvnej strane, 
že s predlžením platnosti tejto Zmluvy nesúhlasí, a to najneskôr 30 dní pred uplynutím určitej 
doby platnosti Zmluvy podľa predchádzajúcej vety. 

 
5.2. Túto Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou Zmluvných strán, odstúpením 

od Zmluvy za podmienok podľa bodu 5.3. tejto Zmluvy alebo písomnou výpoveďou za 
podmienok podľa bodu 5.4. tejto Zmluvy. 

 
5.3. Dodávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade vzniku omeškania 

Mesta Fiľakovo so zaplatením odplaty alebo jej časti podľa tejto Zmluvy alebo v prípade 
porušenia povinností Mesta Fiľakovo podľa bodu 3.4. a 3.5. tejto Zmluvy, ak Mesto Fiľakovo 
ani v dodatočnej lehote 30 dní od doručenia písomného upozornenia dodávateľom neodstráni 
protiprávny stav. Odstúpenie musí byť písomné a účinnosť nadobúda okamihom doručenia 
druhej Zmluvnej strane. 



5.4. V prípade, ak dôjde k predlženiu platnosti tejto Zmluvy na dobu neurčitú podľa 
bodu 5.1. tejto Zmluvy, je každá zo Zmluvných strán oprávnená aj bez uvedenia dôvodu túto 
Zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou, doručenou druhej Zmluvnej strane. Výpovedná 
doba je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane. 

 
 

Článok VI. 
Záverečné 
ustanovenia 

 
6.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom jej zverejnenia na webovom sídle Mesta Fiľakovo. Mesto Fiľakovo sa zaväzuje 
zabezpečiť zverejnenie tejto Zmluvy na svojom webovom sídle, najneskôr v lehote do 15 dni 
odo dňa nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy. 

 
6.2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť 

originálu a z ktorých dodávateľ obdrží dve vyhotovenia a objednávateľ obdrží dve vyhotovenia. 
 

6.3. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe zhodnej vôle oboch 
zmluvných strán a to dodatkami uzatvorenými medzi zmluvnými stranami v písomnej forme. 

 
6.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva je uzatvorená na základe ich slobodnej vôle, 

že zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú. 
 
 

Vo Fiľakove, dňa ............................. Vo Fiľakove, dňa ............................ 

 
 

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

 
 

FILLECK, s.r.o. Mesto Fiľakovo 

Ing. Ladislav Fehér – konateľ                                            Mgr. Attila Agócs, PhD - primátor 

 

 


