Zmluva
o prevádzkovaní káblového distribučného systému (ďalej len KDS).
Čl. I. Zmluvné strany

prevádzkovateľ:
so sídlom:
IČO:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Zastúpený:

majiteľ KDS:

DIPOS PLUS s.r.o.
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
31594859
2020454194
2620481430/1100 .
Ing. Milan Sámel

Obec Muránska Dlhá Lúka

so sídlom:
IČO:
IČ DPH:
Zastúpený:

Muránska Dlhá Lúka 111, 050 01 Revúca
00328545
2020724728
Ing. Marek Nosko, starosta obce

Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnej spolupráci s cieľom zabezpečiť
prevádzkovanie KDS, zriadeného na území obce Muránska Dlhá Lúka. KDS bol
vybudovaný z finančných prostriedkov obce pre potreby občanov.

Čl. II. Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je usporiadanie vzťahov medzi prevádzkovateľom
a majiteľom KDS tak, aby bolo možné zabezpečiť prevádzkovanie KDS v zmysle
platnej legislatívy Slovenskej republiky, dotýkajúcej sa prevádzky KDS pri
zachovaní vlastníckych práv majiteľa KDS.
2. Pre naplnenie predmetu zmluvy sa prevádzkovateľ zaväzuje riešiť všetky úkony,
vyplývajúce z postavenia prevádzkovateľa predmetného KDS, v spolupráci
s majiteľom KDS vykonávať servis a rozvoj systému KDS.
3. Pre naplnenie predmetu zmluvy sa majiteľ KDS zaväzuje zabezpečovať styk
s občanom, výber finančných prostriedkov a vykonávanie s tým súvisiacich
administratívnych
úkonov,
poskytovanie
finančných
prostriedkov
prevádzkovateľovi z tejto zmluvy pre prevádzkovanie, servis a rozvoj KDS.

Čl. III. Cena a platobné podmienky
1. Majiteľ KDS sa zaväzuje, že za každý kalendárny mesiac, v ktorom bola
objednávateľom - účastníkom (rozumie sa jednotlivým domácnostiam, občanom)
poskytovaná retransmisia programových služieb zaplatí prevádzkovateľovi sumu,
vo výške distribúcie jednotlivých spoplatnených kanálov a skutočne prevedené
práce a materiálové náklady podľa vopred dohodnutej cenovej ponuky.
2. Práce a služby na prevádzke a údržbe KDS budú uhrádzané na základe
predložených faktúr v zmysle obchodného zákona.

Čl. IV. Práva a povinnosti prevádzkovateľa
1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť retransmisiu programových služieb,
dohodnutých zmluvnými stranami v zmysle platných legislatívnych noriem,
súvisiacich s retransmisiou programových služieb.

2. Prevádzkovateľ má právo bez zásahu majiteľa KDS a akejkoľvek tretej osoby
uviesť do prevádzky a všetky technické prostriedky KDS, ktorých vlastníkom je
majiteľ KDS, nastavovať ich parametre a vykonávať všetky potrebné servisné
úkony.
3. Prevádzkovateľ je oprávnený na náklady majiteľa KDS vykonať výmenu
poškodených komponentov hlavnej stanice a sekundárnej siete.
4. Od doby ukončenia úkonov v zmysle čl. IV, ods.3 a ich úhrady majiteľom KDS sa
prevádzkovateľ zaväzuje odstraňovať závady hlavnej stanice a sekundárnej siete
KDS, vzniknuté prevádzkovaním podľa tejto zmluvy bez náhrady vykonanej
práce. Znenie tohto odseku sa nedotýka úhrady materiálu a technických
prostriedkov potrebných na odstránenie závad. Znenie tohto odseku sa
nevzťahuje na odstraňovanie vád po živelných pohromách a akomkoľvek zásahu
vyššej moci.
5. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k spolupráci s majiteľom KDS pri rozvoji služieb
poskytovaných KDS v súlade s platnou legislatívou, týkajúcou sa prevádzkovania
nových služieb.
6. Prevádzkovateľ je oprávnený pre potreby dokladovania záväzkov v zmysle
Autorského zákona držať fotokópie zmlúv, uzavretých medzi majiteľom
a odberateľom účastníkom.
7. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade vzniku škôd spojených s nesplnením
ustanovení čl. III tejto zmluvy vyúčtovať tieto na ťarchu majiteľa KDS.
8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ako jediný vykonávať všetky zmeny
technických parametrov KDS, výmeny súčastí KDS a servisné zásahy do KDS od
hlavnej stanice až po zásuvku odberateľa – účastníka.
9. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za poruchy v inak bezchybnom KDS,
spôsobené výpadkom elektrickej energie, interferenciami alebo vzniknuté z inej
príčiny, ktorú prevádzkovateľ nedokáže ovplyvniť.
10. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za poruchy KDS, ktoré vznikli konaním
tretej osoby.
11. Za poruchu zo strany prevádzkovateľa sa nepovažuje výpadok vysielania
televízneho alebo rozhlasového programu, prípadne zníženie jeho kvality z
technických príčin na strane prevádzkovateľa vysielania. V prípade ak výpadok
pôvodného vysielania televízneho alebo rozhlasového programu nie je obnovený
do dvoch týždňov, prevádzkovateľ nahradí chýbajúci program iným.
12. Poruchy prejavujúce sa prerušením prevádzky KDS ako celku odstráni
zriaďovateľ – prevádzkovateľ najneskôr do 24 hodín od ich ohlásenia, prípadne
zistenia. Poruchy KDS v objekte objednávateľa – účastníka, prípadne na
účastníckej zásuvke odstráni zriaďovateľ – prevádzkovateľ najneskôr do 48 hodín
od ich ohlásenia, prípadne zistenia. V prípade pretrvávania ohlásenej poruchy
nad dohodnutý rámec zaplatí zriaďovateľ – prevádzkovateľ objednávateľovi –
účastníkovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% mesačnej platby za každý deň
trvania spomínanej poruchy v prípade, že objednávateľ – účastník poskytol
potrebnú súčinnosť na jej odstránenie. Maximálna výška zmluvnej pokuty však
nesmie byť vyššia ako jeden mesačný poplatok.
13. Prevádzkovateľ je oprávnený vymeniť programovú službu, ak poskytovateľ
programovej služby zmenil obchodné alebo technické podmienky poskytovania
služby tak, že jej retransmisia je pre prevádzkovateľa ekonomicky zjavne
nevýhodná, prípadne technicky nerealizovateľná v podmienkach majiteľa KDS.

Čl. V. Práva a povinnosti majiteľa KDS
1. Majiteľ KDS je povinný uzavrieť zmluvy s účastníkmi – odberateľmi a fotokópie
týchto zmlúv poskytnúť prevádzkovateľovi.
2. Je povinný operatívne ohlásiť zmeny objednávateľov – účastníkov, potrebu ich
pripojenia alebo odpojenia.
3. Majiteľ KDS je povinný za každý štvrť rok príslušného roku, v ktorom bola
odberateľom – účastníkom poskytovaná retransmisia programových služieb
vybrať jednotlivých odberateľov – účastníkov poplatok za služby KDS a zaplatiť
prevádzkovateľovi v zmysle čl. III, ods.1 a 2 tejto zmluvy.
4. Majiteľ KDS je oprávnený mimo sumy, ktorú v zmysle čl. III, ods.2 tejto zmluvy
vybrať od každého objednávateľa – účastníka platbu vo výške maximálne
18,75% tejto sumy na finančné krytie servisu a rozvoja KDS.
5. Majiteľ KDS sa zaväzuje v prípade poškodenia prevádzkovateľa nesplnením
ustanovení čl. III tejto zmluvy uhradí v plnej výške všetky vzniknuté škody.
6. Majiteľ KDS je povinný na požiadanie poskytnúť zriaďovateľovi –
prevádzkovateľovi súčinnosť pri projektovaní, montáži, meraniach, kontrole a
odstránení zariadenia, umiestneného v jeho objekte alebo dome a nebytovom
priestore.
7. Majiteľ KDS nesmie umožniť zásahy tretej osoby do zariadení KDS.
8. Od doby ukončenia úkonov v zmysle čl. IV, ods.3 a ich úhrady majiteľom KDS
platí majiteľ KDS prevádzkovateľovi pri odstránení závady na hlavnej stanice
a sekundárnej siete KDS len náklady za poškodené technické zariadenia
a inštalačný materiál.
9. Majiteľ KDS uhradí prevádzkovateľovi náklady za pripojenie alebo odpojenie
alebo odpojenie objednávateľa – účastníka vo výške 83 €.
10. Je povinný bezodkladne oznámiť zistené poruchy KDS prevádzkovateľovi na
tel. č. 0905 389 668 a umožniť poverenému pracovníkovi prevádzkovateľa
prístup k súčastiam KDS.
11. Majiteľ KDS sa zaväzuje k spolupráci s prevádzkovateľom na rozvoji KDS.
12. Majiteľ KDS sa zaväzuje umožniť prevádzkovateľovi realizáciu technických
opatrení, vedúcich k zvýšeniu technickej úrovne a kvality služieb poskytovaných
prostredníctvom KDS.

Čl. VI. 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 Obchodného zákonníka a
Občianskeho zákonníka.

Čl. VII. Doba trvania a ukončenie zmluvného vzťahu
1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na dobu neurčitú.
2. Majiteľ KDS a prevádzkovateľ majú právo pred uplynutím lehoty v zmysle čl. VII,
ods. 1 ukončiť zmluvný vzťah po vzájomnej dohode.
3. Zmluva môže byť ukončená jednou alebo druhou stranou, ak zariadenie musí byť
zastavené alebo odstránené v dôsledku vplyvu vyššej moci.
4. Prevádzkovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť ak majiteľ KDS:
- mešká s platením ceny v zmysle Čl. III tejto zmluvy,
- neumožňuje prevádzkovateľovi alebo ním povereným osobám odstrániť
poruchu alebo vykonať údržbu KDS,

v rozpore so zmluvou zasahuje do KDS, alebo takýto zásah umožňuje tretej
osobe.
5. Zmluvné strany za zaväzujú, že pri ukončení zmluvného vzťahu vysporiadajú
vzájomné záväzky najneskôr do 30 dní od termínu ukončenia platnosti zmluvy.
-

Čl. VIII. Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky k tejto zmluve sa vykonávajú len písomne dodatkom,
podpísaným oboma zmluvnými stranami.
2. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú špecifikované obsahom zmluvy
sa riadia znením Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.
3. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si prečítali znenie tejto zmluvy, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom a účinkami ju podpísali.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že na preštudovanie a podpísanie zmluvy mali
dostatok času a podpísali ju dobrovoľne, bez akéhokoľvek nátlaku.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť jej
zverejnením.
6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č.1: Dohodnuté programy.
7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po
jednom vyhotovení.

V Muránskej Dlhej Lúke dňa: 30.5.2011
.....................................................
Prevádzkovateľ

.....................................................
Majiteľ KDS

