
Článok 3. Cena a platobné podmienky  
1. Objednávateľ sa zaväzuje platiť pravidelne cenu za prevádzkovanie TKR a za súbor spôsobom, ktorý si sám zvolil. 
2. Spôsob, výška, forma a termín platenia ceny za zvolený súbor podľa „Cenníka“ je - viď príloha zmluvy - „Špecifikácia služieb.“  Termín platenia: vždy vopred, a to na začiatku zvoleného platobného 

obdobia do 15 dní, pričom 15. deň je posledný deň splatnosti, pričom sa vychádza z „Cenníka“, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  
3. Spoločnosť je oprávnená cenu upraviť, ak: 

a) došlo k devalvácii meny 
b) došlo k iným úpravám meny vykonávaných vládou SR alebo NBS 
c) došlo k zvýšeniu priamych a nepriamych nákladov (odvody, poštovné poplatky a pod.) 
d) došlo ku zmene cien za prenechanie autorských práv, alebo k zmene v ponuke služieb spoločnosti 
e) došlo ku zmene daňových, colných a iných tarifných dovozných oprávnení 

Výška úhrad a ich zmeny sa vykonávajú v rozsahu podľa ustanovení zákona č. 18/1996 Zb.z. o cenách. 
4. V prípade oneskorenia úhrady ceny je spoločnosť oprávnená účtovať mesačne úrok z omeškania. Okrem toho v prípade omeškania platby účastník hradí všetky náklady vyplývajúce z mimosúdneho 

konania, predovšetkým náklady na právne zastupovanie, na upomienky a iné s tým spojené výdavky. 
5. Zmeny ceny sa účastníkovi oznámia písomne a tento je povinný zmenenú cenu zaplatiť, ak zmena s uvedením dôvodu mu bude doručená mesiac pred splatnosťou. Toto ustanovenie platí bez ohľadu na 

dátum uzatvorenia zmluvy s účastníkom. 
6. Včas zrealizovaná platba podľa čl. 3, bod 2 - za dohodnutý spôsob platenia ostáva len po túto dobu nezmenená, aj keď došlo v tejto dobe k úprave ceny podľa čl.4 bodu 3. 
7. V prípade, že zariadenie (prípojka) nebude fungovať dlhšie ako 14 dní z dôvodov, ktoré nezapríčinil účastník ani prevádzkovateľ prípojky, účastník je oslobodený od platenia ceny za obdobie, ktoré 

prekračuje 14 dní. 
8. Iné poruchy neoprávňujú účastníka na zastavenie alebo zníženie platieb, iba ak by tieto poruchy boli spôsobené hrubým porušením zmluvných povinností spoločnosti. 
 

Článok 4. Povinnosti zriaďovateľa - prevádzkovateľa  
1. Zriadiť jednu účastnícku zásuvku, prípadne viac, ktoré prevádzkuje a spravuje vlastník, umožňujúcu minimálny príjem televíznych a rozhlasových signálov prevádzkovateľov zo zákona, ktoré možno 

prijímať bežnými prijímacími zariadeniami v mieste káblového rozvodu, spôsobom šetrným, minimálne znečisťujúcim a poškodzujúcim priestory a zariadenia objednávateľa, podľa schválenej projektovej 

dokumentácie a podľa možností sa využijú existujúce šachty a káblové rozvody. 
2. Na zabezpečenie prevádzky TKR použiť prvky na zariadenia, ktoré majú schválenú technickú spôsobilosť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, rešpektujúc súvisiace všeobecne záväzné 

predpisy a nariadenia. 

3. Na zásuvke objednávateľa zabezpečiť kvalitu príjmu podľa platnej technickej normy pri dodržaní noriem a predpisov, zaisťujúcich bezpečnosť osôb a majetku, predpisov o výstavbe a ochrane životného 

prostredia a ďalších súvisiacich predpisov. 
4. Pri uvedení do prevádzky po väčších opravách a rekonštrukciách a na požiadanie objednávateľa overiť meraním kvalitatívne parametre. 
5. Účastnícky rozvod upraviť podľa požiadaviek objednávateľa, ak tieto sú technicky vykonateľné, neodporujú technickým a bezpečnostným normám a predpisom. Osobitné požiadavky objednávateľa 

budú vykonané po súhlase zriaďovateľa - prevádzkovateľa a budú osobitne vyúčtované. 
6. Včas informovať objednávateľa - účastníka o termíne montážnych prác, meraniach, nastavovaní prvkov rozvodu a súčasne ho požiadať o spoluprácu pri týchto úkonoch. 
7. TKR zrealizovať tak, aby nedošlo k prerušeniu, resp. zníženiu kvality príjmu zákonných prevádzkovateľov, ako aj k prerušeniu alebo zníženiu kvality príjmu na individuálnych alebo spoločných 

anténach. 
8. Prevádzka a údržba zariadenia až po účastnícku zásuvku je v kompetencii spoločnosti, ak to písomne nebolo dohodnuté inak. 
9. Spoločnosť odstráni všetky poruchy zariadenia v jej normálnom pracovnom čase. Nepreberá však zodpovednosť za poruchy v bezchybnom systéme spôsobené výpadkami elektrickej energie, 

interferenciami alebo inými príčinami, ktoré spoločnosť nemôže ovplyvniť. 
10. Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za poruchy, ktoré vznikli zásahom alebo iným konaním účastníka, ktoré je v rozpore so zmluvou. 
11. Písomné vyhlásenia spoločnosti platia ako právoplatné zaslané účastníkovi, ak sa zašlú na adresu prípojky uvedenú v zmluve, resp. na poslednú písomne oznámenú adresu účastníka. 
 

Článok 5. Povinnosti objednávateľa -účastníka  
1. Umožniť montáž, meranie a kontrolu zariadenia, predovšetkým prístup do objektu v dohodnutom termíne.  
2. Nezasahovať do nainštalovaného zariadenia, najmä nepripájať žiadne iné zariadenia, než pre ktoré je prípojka určená, neprekladať zásuvku resp. zásuvky a nerozširovať ich počet. 
3. Účastník berie na vedomie, že platí náklady za materiál a montáž druhej a ďalších zásuviek.  
4. Nesmie robiť na prípojke zásahy akéhokoľvek druhu, s výnimkou konania v krajnej núdzi. 
5. V zmysle ustanovenia bodu 4 môžu zásahy do zariadenia (napr. namontovanie, preloženie alebo odstránenie, odstraňovanie porúch, údržba) vykonávať len pracovníci spoločnosti alebo ňou poverení 

pracovníci. 
6. Zistené poruchy musí oznámiť a umožniť poverenému pracovníkovi spoločnosti prístup k zariadeniu, aby tento opravil poruchu a vykonal údržbu. 
7. Znáša náklady na opravy a údržbu, resp. za odstraňovanie závad pokiaľ by tieto práce resp. poruchy boli spôsobené jeho konaním alebo inými udalosťami, ktoré on zavinil. Sem spadajú najmä zásahy 

vykonané v rozpore s ustanoveniami bodu 4 (napr. poškodenie zariadenia na príjem signálu káblovej televízie alebo káblového vedenia). To isté platí aj v prípade, ak príčina poruchy alebo poškodenia nie je v 

zariadení káblovej televízie (rozvode), ale je napr. poškodený alebo neodborne nastavený prijímač. 
8. Účastník je povinný pred zriadením prípojky získať písomný súhlas vlastníka budovy alebo nehnuteľnosti alebo ním poverené osoby, ak potreba takéhoto súhlasu vyplýva z plánovaných 

stavebno-technických opatrení. Ak je účastník podnájomníkom musí preukázať aj súhlas nájomcu, ak ho k tomu spoločnosť pred uzavretím zmluvy vyzve. 
9. Všetky zmeny mena a adresy je potrebné oznámiť spoločnosti písomne v lehote 30 dní. 
10. V prípade, že účastník v tejto lehote písomne neoznámi zmeny uvedené v bode 8, musí spoločnosti uhradiť všetky náklady alebo zvýšené výdavky s tým spojené. 
11. Ak na požiadanie účastníka spoločnosť opätovne zapne prípojku, pričom jej vypnutie sa stalo podľa bodu 12. čl. 7., je povinný uhradiť všetky náklady alebo zvýšené výdavky s tým spojené. 
 

 



 
 Článok 6. 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. 

Článok 7. Zmeny a odstúpenie od zmluvy  
1. Zmena televíznych kanálov je vyhradená. Zriaďovateľ má právo meniť programovú ponuku v jednotlivých programových balíkoch bez predchádzajúceho upozornenia. 
2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve s výnimkou obsahu článku 3, sa vykonávajú dodatkom, ktorý musí mať písomnú formu a byť podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. 
3. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť do termínu ukončenia prác, je však povinný uhradiť spoločnosti vynaložené náklady za vykonané práce. 
4. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť, ak má zariadenie takú chybu, kvôli ktorej ho nemožno ďalej dohodnutým spôsobom užívať a zriaďovať i napriek výzve objednávateľa v 14-dňovej lehote chybu 

neodstránil, ak nebolo dohodnuté inak. 
5. Zriaďovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neposkytne súčinnosť ani po márnom uplynutí 14-dňovej lehoty, ak nebolo dohodnuté inak. 
6. Zriaďovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ žiada vykonať práce podľa vlastných požiadaviek, ktoré sú nerealizovateľné alebo odporujú technickým a bezpečnostným normám a 

predpisom. 
7. Zmluvu môžu vypovedať obidve zmluvné strany ku koncu kalendárneho štvrťroka pri dodržaní 1-mesačnej výpovednej lehoty. Pri stanovení dátumu výpovede je rozhodujúci deň uvedený na poštovnom 

razítku. Ak účastník vypovie zmluvu skôr ako 24 mesiacov od zriadenia prípojky, musí spoločnosti zaplatiť alikvótnu časť celkových nákladov na zriadenie prípojky. Pre stanovenie alikvótnosti je rozhodujúci 

pomer dĺžky obdobia, ktoré uplynulo od zriadenia prípojky do vypovedania zmluvy k uvedeným 24 mesiacom. 
8. Pri ukončení platnosti zmluvy o pripojení, prípojka podľa rozhodnutia spoločnosti na náklady účastníka sa buď odstaví alebo odstráni. Bez toho, aby sa porušili ustanovenie bodu 6, odpadá účastníkovi 

povinnosť znášať náklady v tom prípade, ak sa zmluva rozväzuje z dôvodov, ktoré účastník nespôsobil. 
9. Ak právo užívať priestory, v ktorých sa prípojka nachádza, prechádza na inú osobu, ktorá je oprávnená, ak sa prípojka neodstaví, vstúpiť do terajšej zmluvy o pripojení ak o to požiada a včas uhradí cenu 

za prehlásenie, stáva sa účastníkom. 
10. Obidve zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať zo závažných dôvodov písomne bez dodržania akejkoľvek lehoty alebo termínu. Závažné dôvody sú predovšetkým: 

a) jedna zo zmluvných strán poruší povinnosti, ktoré na seba prevzala uzatvorením tejto zmluvy a tento stav, ktorý je v rozpore so zmluvou, neodstráni ani napriek písomnej výzve a dodatočnej 14-dňovej lehote. 
b) zariadenie musí byť odstavené alebo odstránené v dôsledku vplyvu vyššej moci alebo zásahu tretích osôb (napr. právoplatným rozhodnutím úradov alebo opatreniami vlastníka domu) 
c) pre spoločnosť nie je ďalšia prevádzka zariadenia alebo jeho časti pri zohľadnení prevádzkových potrieb hospodársky únosná. 
11. Dôvodom oprávňujúcim k okamžitému vypovedaniu je i to, keď nie je reálne ani právne možné odstrániť porušenie zmluvných povinností (napr. zásah účastníka do zariadenia v rozpore so zmluvou alebo 

poškodenie zariadenia účastníkom). 
12. Spoločnosť je ďalej oprávnená vypovedať zmluvu bez dodržania výpovednej lehoty a výpovedného termínu aj vtedy, ak sa údaje uvedené účastníkom v zmluve dodatočne preukážu ako nepravdivé. 
13. Spoločnosť je oprávnená pri zachovaní zmluvy a po preukázateľnom informovaní účastníka dočasne vypnúť prípojku ak účastník: 
a) aj po stanovení náhradnej lehoty mešká s platením ceny v zmysle článku 3 tejto zmluvy 
b) neumožňuje spoločnosti, jej zamestnancom alebo ňou povereným osobám odstránenie porúch alebo vykonanie údržby 
c) zasahuje do zariadenia alebo takéto zásahy umožňuje tretím osobám 
d) zariadenie používa nesprávne, resp. v rozpore s danými inštrukciami a pokynmi alebo opakovane spôsobuje poruchy. 

Článok 8. Osobitné ustanovenia  
1. Účastník ďalej výslovne a neodvolateľne súhlasí s prevedením káblového vedenia do susedných objektov, ak sa vyhotovenie prípojky v objekte účastníka vykoná s najväčšou opatrnosťou, pričom sa 

bude dbať hlavne na to, aby sa podľa možností zabránilo škodám v objekte účastníka (napr. poškodenie povrchu stien). 
2. V prípade, že dôjde k porušeniu povinností uvedených v článku 4, bod 10, s následkom zrušenia čiastočne alebo kompletne inštalovanej prípojky, je účastník, ktorý uzatvoril a podpísal zmluvu, povinný 

uhradiť spoločnosti všetky dovtedy vzniknuté náklady spojené so zriadením prípojky. 
3. Objednávateľ-účastník berie na vedomie, že v súlade s § 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 482/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 90/2005 Z.z. možno spracúvať osobné údaje 

objednávateľa bez jeho súhlasu, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie tejto zmluvy, v ktorej objednávateľ vystupuje ako zmluvná strana alebo na zavedenie predzmluvných vzťahov alebo 

opatrení na žiadosť objednávateľa. 
4. Miestom plnenia je miesto, kde bola zriadená prípojka alebo sídlo spoločnosti. 
5. Originál zmluvy ostáva spoločnosti a uschováva sa v jej sídle. Účastník dostane jeden exemplár rovnopisu. 
6. Spoločnosť zastúpená zamestnancom a poradcom, ktorý sa musí riadne preukázať splnomocnením tejto spoločnosti potvrdí a prijme správne a úplne vyplnenú predmetnú zmluvu. 

Článok 9. Záverečné ustanovenia  
1. Príloha zmluvy - „Špecifikácia služieb“ je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.   
2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  



 


