
Zmluva č. 00310433/2018 

na prevádzkovanie televízneho a káblového distribučného systému uzatvorená podľa zákona č. 

634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa. 

Účastník: 

So sídlom: 
IČO: 

DIČ: 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
V zastúpení: 

Prevádzkovateľ: 
So sídlom: 
Zapísaný v OR: 
IČO: 

DIČ: 

Čl. 1. 

Zmluvné strany 

Obec Horné Naštice 

Horné Naštice 75, 956 41 Uhrovec 
00310433 

Jozef Hedera, starosta obce 

KABELTELSAT s.r.o. 
Pod Šípkam 1301, Partizánske 
Okr. súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 13353/R 
363245728 
2021681926 

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s. 
Číslo účtu: SK68 5200 0000 0000 0533 6160 
V zastúpení: Lucián Franc- konateľ spoločnosti 

Čl. II. 
Predmet zmluvy 

1./ Predmetom zmluvy je služba prevádzkovateľa o prevádzkovaní káblového distribučného systému 
/ďalej len KOS/, výstupný bod /účastnícka zásuvka/ a úhrada za túto službu. 

Čl. 111. 

Povinnosti prevádzkovateľa 

1./ Začať prevádzkovať KOS po podpise zmluvy. 
2./ Prevádzkovať KOS po účastnícku zásuvku umožňujúci príjem rozhlasových a televíznych signálov 
a zo zákona a ďalších satelitných alebo terestriálnych programov. 
3./ Prevádzkovať KOS len na základe povolenia vydaného povoľujúcim orgánom. 
4./ Na zabezpečenie prevádzky KOS použiť len zariadenia, ktoré majú schválenú technickú spôsobilosť 
v zmysle platnej technickej normy. 
5./ Na výstupnom bode /zásuvka účastníka/ zabezpečiť projektovanú kvalitu príjmu podľa platnej 
technickej normy. 
6./ Zabezpečovať servis a údržbu KOS, odstraňovať poruchy prejavujúce sa prerušením prevádzky 
KOS ako celku, jeho ucelenej časti alebo jedného kanálu do 24 hodín od momentu nahlásenia. Za 
poruchu sa nepovažuje výpadok satelitného programu z technických príčin na strane prevádzkovateľa 
satelitného vysielania do dvoch týždňov. Ak nedôjde v tejto dobe k obnove pôvodného vysielania, 
prevádzkovateľ nahradí chýbajúci program iným programom. 



7./ Tretím osobám neposkytovať osobné údaje o účastníkovi. Prísne dodržiavať právne normy 
o ochrane osobnosti.
8./ Zmodernizovať hlavnú stanicu, rozšíriť ponuku programov o DVB-C alebo T systém na svoje
náklady a zabezpečiť min 30 programov od základných slovenských a českých programov až po
rozšírené športové, filmové , detské programy , analógové programy zostanú nezmenené.

Čl. IV 

Prehlásenie účastníka 

1./ Účastní prehlasuje, že je plne spôsobilý na právne úkony. 

Čl. v

Povinnosti účastníka 

1./ Poskytnúť súčinnosť pri montáži, meraniach a kontrole zariadenia a to spôsobom, ktorý je 
potrebný na vykonanie príslušného úkonu. 
2./ Nezasahovať do nainštalovaného zariadenia. 

3./ Na koncový bod systému /účastnícka zásuvka/ pripájať len zariadenia, ktoré vyhovujú platným 
technickým normám. 
4./ Poruchy hlásiť na tel. +421 905 398 038, alebo ma email: kabeltelsat@gmail.com 
5./ Na vyzvanie prevádzkovateľa sprístupniť priestory v ktorých sú umiestené zariadenia na 
prevádzku KDS. 
6. V prípade poruchy mimo hlavnej stanicu znášať náklady na výmenu zariadení ako sú zosilňovače a
pasívne prvky .

Čl. Vl 

Cena a platobné podmienky 

1./ Cena za prevádzkovanie KDS je 4,99 €/mesiac za pripojovaciu zásuvku. 
2./Prevádzkovateľ bude vystavovať faktúru štvrťročne na základe skutkového stavu pripojovacích 
zásuviek do 15. dňa v prvých mesiacov začínajúcich fakturačných štvrťrokov. 
4./ Spôsob a forma platenia za prevádzkovanie KDS- bankovým prevodom. 
5./ Výška úhrad a ich zmeny sa vykonávajú v rozsahu podľa ustanovení zákona č. 18/1996 Z.z. 
o cenách v znení jeho zmien a doplnkov a vyhlášky č. 87/1997 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon
o cenách. Dôvodom pre zmenu cien môže byť najmä zvýšenie alebo zníženie:
-technologických nevyhnutných nákladov,
-ostatných priamych a nepriamych nákladov obehu ako aj vplyv vykonaných systémových zmien SR,
-zmeny poplatkov vysielateľom, autorom a autorským zväzom.

Čl. VII 

Náhrada škody 

1./ Zmluvné strany zodpovedajú len za škody, ktoré spôsobili hrubou nedbanlivosťou alebo 
úmyselne, nezodpovedajú za nepriame a následné škody. 
2./ Na ostatné prípady sa primerane vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka. 
3./ V prípade znovu zapojenia odpojenej účastníckej prípojky má prevádzkovateľ právo účtovať 
nevyhnutné náklady vynaložené na predchádzajúce odpojenie a znovu zapojenie účastníckej 
prípojky. 



Čl. VIII 
Zmeny a odstúpenie od zmluvy 

1./ Zmeny a doplnky k tejto zmluve s výnimkou obsahu čl. III., ods. 2 a článku Vl. Sa vykonávajú
dodatkom, ktorý má písomnú formu a musí byť podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.
2./ Zmluva môže byť zrušená jednou alebo druhou stranou, ak jedna strana poruší ustanovenia tejto
zmluvy.
3./ Zmluvu môže vypovedať bez udania dôvodu ktorákoľvek strana. Výpovední lehota je dvojmesačná
a začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede. 
4./ Prevádzkovateľ môže okamžite vypovedať zmluvu, ak boli porušené zmluvné práva podľa čl. V.,
ods. 2 a S, alebo účastník napojil, respektívne umožnil napojiť inú neplatiacu prípojku.

Čl. IX 
Záverečné ustanovenia 

1./ Na právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho
zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky.
2./ Ak sú v tejto zmluve uvedené prílohy, tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 
3./Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každá zo zmluvných strán obdrží po jednom výtlačku.
4./ Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami
a uzatvára sa na dobu neurčitú.

V Horných Našticiach , dňa/�./':. ... �/✓
-č<I /t,, � 1✓ 

V Partizánskom, dňa ................. .

Prevádzkovateľ: KABEL TELSAT s.r.o.
Luciá�, konateľ

I 




