ZMLUVA
1. Zmluvné strany

1.1. Zriaďovateľ:

Obec Žlkovce
Žlkovce 158
920 42 Červeník
IČO: 00313238
Zastúpená: Ing. Tibor Stanko - starosta
a
Obec Ratkovce
Ratkovce 97
920 42 Červeník
IČO: 00682250
Zastúpená: Ing. Martin Červenka - starosta

1.2. Prevádzkovateľ: Ing. Miroslav Maco - MULTICHANNEL
Strážovská 48
92202 Krakovany
IČO: 44052243
2. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie údržby a prevádzky Televízneho káblového rozvodu
(ďalej TKR) v obciach Žlkovce a Ratkovce. V dobe uzatvorenia tejto zmluvy je na TKR
pripojených 170 účastníkov.
2.2. Údržbou TKR sa rozumie udržiavanie TKR v prevádzkyschopnom stave v zmysle
platých telekomunikačných, elektrotechnických a bezpečnostných noriem.
2.3. Prevádzkou TKR sa rozumie poskytovanie služieb retransmisie televíznych a
rozhlasových programov prostredníctvom TKR v zmysle Zákona o elektronických
komunikáciách, Zákona o vysielaní a retransmisii a Autorského zákona vrátane
zabezpečenia všetkých právnych vzťahov zmluvných strán, účastníkov, štátnych úradov a
iných inštitúcií.
3. Práva a povinnosti zriaďovateľa

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.
3.2. Zriaďovateľ vedie vlastnú evidenciu účastníkov a má právo nahliadnúť do evidencie
účastníkov vedenej prevádzkovateľom.
3.3. Zriaďovateľ má právo meniť programovú skladbu TKR po dohode s prevádzkovateľom
a/alebo ak tým nespôsobí protiprávny stav.
4. Práva a povinnosti zriaďovateľa

4.1. Prevádzkovateľ zabezpečí registráciu TKR na Telekomunikačnom úrade SR a registráciu
prevádzkovania retransmisie na Rade pre vysielanie a retransmisiu.

4.2. Prevádzkovateľ vypracuje Všeobecné podmienky pre poskytovanie služieb TKR ,
Užívateľskú zmluvu a Cenník poskytovaných služieb. Tieto prekonzultuje so
zriaďovateľom.
4.3. Prevádzkovateľ zabezpečí kvalitatívne parametre rozvodu podľa požiadaviek noriem.
4.4. Prevádzkovateľ zabezpečí odstránenie porúch vlastnými prostriedkami, alebo inou
organizáciou, ak je to časovo alebo ekonomicky výhodnejšie. Odstránenie porúch sa riadi
termínmi uvedenými vo Všeobecných podmienkach pre poskytovanie služieb TKR.
4.5. Prevádzkovateľ vedie evidenciu účastníkov.
4.6. Prevádzkovateľ vykoná generálnu rekonštrukciu alebo rozšírenie TKR na základe
zvláštnej objednávky zriaďovateľa na jeho náklady.
5. Úhrady

5.1. Účastnícke poplatky vyberá zriaďovateľ.
5.2. Náklady na elektrickú energiu hradí zriaďovateľ.
5.3. Materiálové Náklady na odstránenie porúch hradí zriaďovateľ.
5.4. Zriaďovateľ uhradí prevádzkovateľovi mesačný paušálny poplatok 2,10 € bez DPH za
každú účastnícku zásuvku TKR do 15 dňa v mesiaci.
5.5. Zriaďovateľ uhradí v prípade omeškania mesačných platieb penále vo výške 0,5% dlžnej
sumy za každý deň omeškania.
5.6. Tieto podmienky platia na rok 2013. Na ďalšie obdobia budú dohodnuté podmienky na
základe predložených kalkulácií oboch strán.
6. Záverečné ustanovenia

6.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
6.2. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu.
Výpovedná doba je 6 mesiacov a začína plynúť nasledujúci mesiac po doručení
výpovede.
6.3. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán, ak druhá strana poruší
ustanovenia tejto zmluvy. Výpovedná doba je 3 mesiace a začína plynúť nasledujúci
mesiac po doručení výpovede.
6.4. V záležitostiach týkajúcich sa zmluvy, avšak v zmluve výslovne neuvedených, platia
príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
6.5. Zmluva bola vyhotovená v 6 exemplároch, z ktorých po 2 obdržia zriaďovatelia a 2
prevádzkovateľ.
6.6. Zmluva nadobúda právoplatnosť podpísaním oboma zmluvnými stranami. Zmluva
nadobúda účinnosť dňom 1. január 2013.

Prevádzkovateľ:

