
RZ č. 43/2020 
 

ZMLUVA 
o prevádzkovaní obecného televízneho káblového rozvodu 

 

uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) 

v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami 

  (ďalej len „Zmluva“) 

 
Zmluvné strany 

 
Zriaďovateľ:  
Názov:   Obec Chtelnica 

Adresa sídla:  Nám. 1. mája 495/52, 922 05 Chtelnica 

zastúpený starostom:  Ing. Ján Horváth 

bankové spojenie:  VÚB, a.s. Trnava 

číslo účtu :   SK85 0200 0000 0000 0632 6212 

IČO:     00 312 584 

DIČ:    2020530886 

/ďalej len „zriaďovateľ“/ 

 

Prevádzkovateľ:  
Názov:   Peter Doskočil – PETROCOMP 

Adresa sídla:  Oslobodenia 794/24, 922 03 Vrbové 

bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 

číslo účtu :   SK96 0900 0000 0050 6122 2662 

IČO:     41 294 751 

DIČ:    1070638063 

IČ DPH:  SK1070638063 

/ďalej len „prevádzkovateľ“/        

                             

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 

1.1. Zriaďovateľ je vlastníkom „obecného televízneho káblového rozvodu pre šírenie 

programov, obrazových a zvukových informácií (ďalej len „TKR“). 

 

1.2. Predmetom zmluvy je zabezpečenie prevádzky TKR v obci Chtelnica.  

 

1.3. Prevádzkou TKR sa rozumie poskytovanie televíznych a rozhlasových signálov 

prostredníctvom TKR vrátane zabezpečenia všetkých právnych vzťahov zmluvných 

strán, účastníkov, štátnych úradov a iných inštitúcií v zmysle Zákona č. 351/2011 Z.z. 

o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a Zákona č. 308/2000 Z.z. 

o vysielaní a retransmisii v znení neskorších predpisov. 

 

1.4. Prevádzkovateľ zabezpečuje programovú skladbu podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tejto.  

 



 

Článok II. 
Účel zmluvy 

 

2.1. Účelom zmluvy je využívanie existujúceho obecného majetku v súlade so záujmami 

obyvateľov obce. 

 

 

Článok III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

3.1. Zriaďovateľ poskytne prevádzkovateľovi všetky dokumenty, týkajúce sa doterajšej 

existencie TKR a oboznámi ho aj s ostatnými závažnými skutočnosťami, ktoré nie sú 

uvedené v dokumentácii. Zároveň mu poskytne zoznam pripojených abonentov a bude ho 

informovať o vzniku a zániku nových zmluvných vzťahov. Prevádzkovateľ každý mesiac  

poskytne zriaďovateľovi zoznam vykonaných zmien pripojenia/odpojenia TKR. 

3.2. Prevádzkovateľ zabezpečí registráciu TKR na Telekomunikačnom úrade SR a registráciu 

prevádzkovania retransmisie na Rade pre vysielanie a retransmisiu. 

3.3. Prevádzkovateľ v spolupráci s prevádzkovateľom vypracujú Všeobecné podmienky pre 

poskytovanie služieb TKR, Zmluvu o poskytovaní verejných služieb a Cenník 

poskytovaných služieb. 

3.4. Prevádzkovateľ zabezpečí kvalitatívne parametre rozvodu podľa požiadaviek noriem. 

3.5. Prevádzkovateľ zabezpečí odstránenie porúch vlastnými prostriedkami, alebo inou 

organizáciou ak je to časovo alebo ekonomicky výhodnejšie.  

3.6. Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať poruchy: 

a) hlavnej stanice v reakčnom čase 1 hod. od nahlásenia porúch 

b) vonkajších rozvodov na verejnom priestranstve do 2 pracovných dní od nahlásenia 

porúch 

c) vonkajších rozvodov mimo verejného priestranstva po dohode a sprístupnení 

majiteľa 

d) výnimku z ustanovení bodov a) a b) tvorí rozsiahla porucha siete alebo skupinového 

prijímača, spôsobená vyššou mocou, alebo úmyselným neoprávneným zásahom do 

zariadení TKR.  

3.7. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za poruchy v inak bezchybnom systéme 

spôsobené výpadkami elektrickej energie, interferenciami alebo inými príčinami, ktoré 

prevádzkovateľ nedokáže ovplyvniť a za poruchy, ktoré vznikli zásahom alebo iným 

konaním. Za poruchu, resp. zníženie kvality prevádzky TKR sa nepovažuje prerušenie, 

resp. zníženie kvality signálu zákonných a licenčných prevádzkovateľov a výpadok 

satelitných programov z technických príčin na strane prevádzkovateľa satelitného 

vysielania. 

3.8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny televíznych a rozhlasových kanálov 

v programovej ponuke pri vzniku prekážky brániacej ich dodávke, ktorá vznikne 

nezávisle od jeho vôle (napr. zníženie výkonu vysielača, zmena podmienok vlastníkov 

televíznych spoločností, kódovanie programov, zmena autorských a distribučných práv, 

úprava technických noriem prevádzky TKR a pod.). 

3.9. Prevádzkovateľ zabezpečí modernizáciu TKR – postupná výmena metalického vedenia 

za optické rozvody. 

 

 



Článok IV. 
Cena a úhrady 

 

4.1. Cena poskytnutej služby je 5,08 Eur s DPH / 1 pripojeného účastníka TKR/mesiac. 

Cena pozostáva z: 

a) Poplatkov za poskytovanie televíznych programov podľa prílohy č. 1 vrátane 

poplatkov SOZA, SAPA, TÚ, AVF a pod. vo výške 4,08 Eur s DPH / 1 

pripojeného účastníka TKR/mesiac 

b) Poplatkov za správu systému 1,00 Eur s DPH / 1 pripojeného účastníka 

TKR/mesiac 

4.1. Cena je stanovená na základe cenovej ponuky zo dňa 23.04.2020, zaslanej zriaďovateľovi 

v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

4.2. Účastnícke poplatky vyberá zriaďovateľ. 

4.3. Náklady na elektrickú energiu hradí zriaďovateľ. 

4.4. Materiálové náklady na odstránenie drobných porúch hradí prevádzkovateľ. 

4.5. Drobná porucha na tento účel sa považuje porucha do 50,00 s DPH Eur vrátane. 

4.6. Prevádzkovateľovi bude uhrádzaná cena (bod 4.1. zmluvy) na základe ním vystavenej 

faktúry. 

4.7. Zriaďovateľ uhradí v prípade omeškania mesačných platieb penále vo výške 0,05% 

dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

 

 

Článok V. 
Ukončenie zmluvy 

 
5.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, s platnosťou od 01.05.2020 do 30.04.2022. 

5.2. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho 

po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

5.3. Zmluvu je možné vypovedať kedykoľvek na základe písomnej dohody obidvoch 

zmluvných strán. 

5.4. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán kedykoľvek, ak druhá strana 

závažne poruší ustanovenia tejto zmluvy.  

 

 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
6.1. Zmluvné strany môžu meniť alebo doplniť obsah tejto zmluvy len formou písomných 

dodatkov na základe dohody oboch zmluvných strán. 

6.2. Právne vzťahy výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými platnými 

právnymi predpismi majúcimi vzťah k predmetu a účelu tejto zmluvy. 

6.3. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola vypracovaná s akceptovaním rovnosti oboch 

zmluvných strán, zmluvné strany nájomnú zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a na 

znak súhlasu ju podpisujú.  

6.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom, nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 5a 

zákona o slobode informácií v spojitosti s § 47a odst.1 Občianskeho zákonníka 

v platnom znení. 



6.5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po dva 

rovnopisy. 

 

 

 

 

V Chtelnici 24.04.2020 

 

 

 

 

 

Zriaďovateľ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Prevádzkovateľ: 



 

Príloha č. 1 
1 STV1 HD 

2 STV2HD 

3 Markíza HD 

4 JOJ HD 

5 JOJ Plus HD 

6 Doma HD 

7 Dajto HD 

8 Wau HD 

9 TA3 HD 

10 CT1 HD 

11 CT2 HD 

12 CT24 HD 

13 ČT:D/art HD 

14 Jojko 

15 JOJ Cinema HD 

16 TV Barandov HD 

17 Kino Barandov HD 

18 Barandov Krimi HD 

19 CT Sport HD 

20 Nova Šport 2 

21 Šlágr1 TV 

22 NOE 

23 LUX HD 

24 Markíza +1 HD 

25 JOJ +1 HD 

26 JOJ Cinema +1 HD 

27 Info Chtelnica 

28 Prima ZOOM HD 

29 Ocko TV 

30 INFO Chtelnica 2 

31 Prima COOL HD 

32 Prima MAX HD 

33 Prima Comedy Central HD 

34 Prima Love 

35 Nova International 

36 Prima KRIMI 

37 Prima PLUS HD 

38 Trojka 

39 Šlágr 2 TV 

40 Nova Šport 2 HD 

 

 


