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(v zmysle §43 zákona . 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení)
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Z m l u v a
o pripojení k televíznemu káblovému rozvodu a u ívaní slu by káblovej televízie
w

w

w

H
F-XC A N GE

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

1. Obec Látky:
so sídlom :
bankové spojenie:

zastúpená starostom obce: ubomírom Bahledom
Obecný úrad, 985 45 Látky 36
. ú tu: 20225573/6500, Po tová banka, as.
O: 00 316 148
DI : 202 123 71 08
( alej len prevádzkovate )
a
2. Ú astník :
Roman Mrá ik
bydlisko
Zvolen
adresa prípojky: Látky 187
tel. .:
( alej len ú astník)

II.

Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy o pripojení k televíznemu káblovému rozvodu a u ívaní slu by káblovej televízie ( alej len
Zmluva o pripojení) je zriadenie prípojky k televíznemu káblovému rozvodu ( alej len TKR ) a poskytovanie – u ívanie
slu by káblovej televízie ( alej len KTV ) , ktorá spo íva v neobmedzenom príjmu TV programov, ktoré obec distribuuje
v KTV. Aktuálna ponuka TV programov je: STV1, STV 2, MARKÍZA, NOVA, JOJ, JOJ+, T1, T2, LUX, TA3.

III.

Cena za slu bu

1. Cenu za pripojenie ú astník KTV zaplatí v zmysle odseku 5.1. eobecných podmienok a Tarify vo vý ke
36,20 € (1090,00 Sk).
2. Cenu za u ívanie slu by KTV uhrádza ú astník s mesa nou pravidelnos ou v zmysle odseku 5.1. eobecných
podmienok a Tarify. Vý ka ceny je daná nasledovne :
A.: vo vý ke 2,62 € (79,00 Sk) formou zdru eného inkasa – SIPO, pri om 2,32 € (70,00 Sk) je za príjem KTV a 0,30 €
(9,00 Sk) je poplatok inkasnému stredisku za spracovanie platby, príp.
B.: vo vý ke 2,32 € (70,00 Sk) zrealizované prevodným príkazom na ú et prevádzkovate a, príp. hotovos ou do pokladne
obce.
3. Ostatné ceny sa uplatnia vo i ú astníkovi len na základe vlastnej osobitnej po iadavky a stanovia sa v zmysle odseku
5.1. eobecných podmienok a Tarify.

IV.

Dodato ná úprava ceny za slu bu

1. Dodato ná úprava ceny sa dotýka ú astníka pod a tejto zmluvy o pripojení v súvislosti s cenou za u ívanie slu by KTV
popr. v súvislosti s ostatnými cenami.
2. Prevádzkovate má právo na dodato nú úpravu ceny. Dôvodom na zvý enie ceny mô e by najmä:
a) zmena v programovej ponuke smerom k vä iemu zastúpeniu platených programov alebo zmena ceny
týchto programov
b) vznik nových platobných povinností vo i dodávate ovi, ktoré priamo súvisia s distribúciou programov
(napr. platba z al ieho titulu za autorské práva )
c) výrazné zvý enie vstupných cien ( napr. cena nájmu za podperné body kábla ... )
3. Prevádzkovate vo v eobecnosti má právo premietnu do ceny za slu bu mieru inflácie.
4. Upovedomenie ú astníka o úprave ceny za slu bu sa uskuto ní min. 1 mesiac pred uplatnením úpravy ceny vydaním
a zverejnením novej Tarify s udaním dôvodu úpravy ceny.

V.

Práva a povinnosti ú astníka

astník má právo:
1. na bezporuchový príjem v etkých programov KTV v kvalite, pod a platnej technickej normy,
2. na vrátenie pomernej asti ceny za as neposkytovania slu by v prípade jeho zavinenia podnikom, v súlade so
eobecnými podmienkami,
3. na bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní slu by, ktoré nezavinil,
4. v priebehu 1 roka po núc od dátumu zriadenia prípojky na vrátenie 100 % - nej iastky z ceny za zriadenie prípojky,
pokia odstúpi od Zmluvy o pripojení v zmysle bodu VII.2. b) c) Zmluvy o pripojení,
5. na do asné preru enie poskytovania slu by KTV na základe písomnej iadosti na obdobie max. 1 roka. Za túto dobu
astník nemusí plati poplatok za u ívanie KTV.
astník je povinný:
6. pou íva verejnú slu bu v súlade so Zmluvou o pripojení a so eobecnými podmienkami,
7. plati cenu za slu bu pod a Zmluvy o pripojení,
8. nahlási zmenu v u ívate skom vz ahu vo i nehnute nosti, kde sa prípojka KTV nachádza (predaj, prenájom at .)popr
iné záva né zmeny,
9. pou íva bez závadné TV prijíma e, ktoré sp ajú príslu né technické normy,
10.poskytnú sú innos pri montá i, meraniach a najmä pri odstra ovaní porúch na zariadeniach, umiestnených na jeho
pozemku, pokia také umiestnenie v ase zriadenia TKR bolo nutné a ú astník s tým súhlasil.
11.Ú astník nemá právo zasahova do in talovaného vedenia TKR.
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Zánik zmluvy

1. Táto zmluva zaniká
a) dohodou ú astníkov zmluvy
b) odstúpením od zmluvy
c) výpove ou.
2. Ú astník mô e odstúpi od Zmluvy o pripojení bez sankcií, ak mu prevádzkovate
a) oznámi zmenu zmluvných podmienok najmenej jeden mesiac vopred a ú astník tieto zmeny neakceptuje
b) opakovane, ani po reklamácií neposkytuje verejnú slu bu pod a tejto Zmluvy o pripojení alebo ju poskytuje
s podstatnými vadami,
c) opakovane neodstráni reklamovanú závadu verejnej slu by v ur enom ase.
3. Prevádzkovate mô e odstúpi od zmluvy, ak ú astník
a) opakovane neoprávnene zasahuje do zariadenia verejnej siete alebo takýto zásah umo ní tretej osobe, hoci aj
z nedbanlivosti,
b) nezaplatil cenu za poskytnutú slu bu ani do 45 dní po dni splatnosti,
c) pripojí na verejnú sie zariadenie, ktoré nesp a príslu né technické normy, alebo pou íva také zariadenie
v rozpore so schválenými podmienkami a ani na výzvu podniku zariadenie neodpojí,
d) opakovane pou íva verejnú slu bu spôsobom, ktorý znemo uje prevádzkovate ovi kontrolu jej pou ívania,
e) opakovane poru uje podmienky Zmluvy o pripojení .
4. Ú astník mô e vypoveda zmluvu z akéhoko vek dôvodu alebo bez udania dôvodu.
5. Prevádzkovate mô e vypoveda Zmluvu o pripojení ,ak alej nemô e poskytova verejnú slu bu v dohodnutom
rozsahu alebo v potrebnej kvalite z dôvodov technickej neuskuto nite nosti al ieho poskytovania slu by.
6. Výpovedná lehota v bodoch VII. 4. a 5. Zmluvy o pripojení je 3 mesa ná a za ne plynú od prvého d a nasledujúceho
mesiaca, ke výpove bola doru ená prevádzkovate ovi, resp. ú astníkovi.

VIII.

Závere né ustanovenia

1. Sú as ou tejto Zmluvy o pripojení sú eobecné podmienky a Tarifa na poskytovanie slu by káblovej televízie.
2. Zmluva o pripojení sa uzatvára na dobu neur itú v 2 vyhotoveniach, z ktorých obe zmluvné strany obdr ia 1
vyhotovenie.
3. V prípadoch nedotknutých touto Zmluvou o pripojení platia predov etkým ustanovenia zákona 610/2003 Zb.z.
4. Zmluva o pripojení nadobúda platnos a ú innos d om podpisu obidvoch zmluvných strán.
5. Pou itý konverzný kurz 1,00 € = 30,1260 Sk
6. Ú astník podpisom zmluvy dáva súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu a za podmienok uvedených
vo V eobecných podmienkach.
Mrá iková, v.r.
Bahleda, v.r.
_____________________
__________________
Ú astník
Prevádzkovate
V Látkach , d a 05. 01. 2015
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Prevádzkovate má právo:
poplatku za poskytnutú slu bu súhlasne s cenou pod a Tarify najneskôr do troch mesiacov od posledného
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2. na náhradu kody spôsobenej na verejnej sieti,
3. na vyú tovanie cestovných nákladov ú astníkovi, ak sa dostavil na reklamáciu k ú astníkovi a zistil, e reklamácia je
zjavne nepodlo ená, najmä v týchto prípadoch: vytiahnutá sie ová prípojka TV prijíma a, vytiahnutý prívod KTV,
ividne po kodená ú astnícka núra, nerozsvietená obrazovka TV prijíma a,
4. na vyú tovanie celkových nákladov opravy ú astníkovi, ak sa zistí, e ú astník zjavne zasiahol do vedenia KTV a tým
spôsobil poruchu pre seba alebo al iemu ú astníkovi,
5. do asne preru poskytovanie slu by v prípade
a) jej zneu ívania ú astníkom ( napr. sprostredkovanie slu by al iemu ú astníkovi )
b) nezaplatenia splatnej ceny v lehote 1 mesiaca po splatnosti
c) poru enia zmluvných podmienok ú astníkom.
6. Podnik vo verejnom záujme a v nevyhnutnom rozsahu je oprávnený
a) vstupova na nehnute nos ú astníka v súvislosti so zriadením, prevádzkovaním, opravami a údr bou
na vedení
b) vykonáva nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstra ova a oklies ova stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpe nos a spo ahlivos vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil ú astník tejto
Zmluvy o pripojení.
7. Prevádzkovate je povinný zabezpe ova
a) servis a údr bu TKR
b) utajenie osobných údajov o ú astníkovi pred tretími osobami
c) prísne dodr iava prísne normy o ochrane osobnosti a jej prejavov
d) posla upomienku v prípade nezaplatenia poplatku KTV v termíne splatnosti.

