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TES Média, s.r.o. Číslo zmluvy (variabilný symbol) 

ZDRUŽENÁ ZMLUVA O PRIPOJENÍ 
na poskytovanie služieb retransmisie a dátových služieb (ďalej „Zmluva") 

prostredníctvom káblového distribučného systému (ďalej „KDS") 
uzatvorená podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení, príslušných ustanovení 

Obchodného zákonníka a v súlade so Všeobecným povolením TU SR č. 1/2014 

Poskytovateľ (ďalej len „Poskytovateľ"): f n ^ P ^ t i r a t f 

1. Zmluvné strany 

í o" 
p' i > ..f" """ 

Tfôína TES Média, s.r.o. 
Kragujevská 3754/4, 010 01 Žilina í 
IČO: 36781657 f~r~ ' n . f l 
IČDPH: SK20223 84991 
zastúpená : Ing. Karol Pilátik, konateľ 
bankové spojenie: VÚB Banka, a.s. číslo účtu: 2308021851/0200 
tel.: 041 / 5005409, fax.: 041 / 5624413 
e-mail: tes@tes-media.sk 
Užívateľ - účastník (ďalej len „Účastník") : r 

Priezvisko, meno / Obchodné meno práv. osoby: Obec Dolná Tižina 
Dátum narodenia/IČO: / 00321249 IČ DP11/D1Č: ^ / 
Trvalý pobyt/sídlo: Dolná Tižina. Dolná Tižina PSC: 013.04 
Tel.: 041 -5995080. E ' m a i l : 

Číslo účtu: ; 
Adresa pre korešpondenciu: Dolná Tižina, Dolná Tižina PSC: 0 , 3 0 4 

Adresa prípojky: Dolná Tižina, Dolná Tižina Číslo bytu: Posch.: 

2. Predmet zmluvy 

2 1 Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa zriadiť a poskytovať : 
- služby retransmisie pre príjem televíznych a rozhlasových programov príslušného programového súboru, 
- dátové služby pre užívateľa príslušného programu a zároveň záväzok účastníka zaplatiť za tieto služby cenu 

podľa platnej tarify poskytovateľa (ďalej len „Tarifa"). 

3. Prehlásenie užívateľa 

3.1. Účastník výslovne prehlasuje, Že je oprávnený podpisovať zmluvu, a že vo vzťahu k nehnuteľnosti, v ktorej 
bude zriadená prípojka je jej : 

| | spoluvlastník Q ] nájomca vlastník 

3.2. Účastník prehlasuje, že v prípade, ak n i e j e vlastníkom, spoluvlastníkom alebo nájomcom nehnuteľnosti, má 
súhlas jej vlastníka, väčšiny spoluvlastníkov, alebo správcu na zriadenie prípojky. 

O 4. Programová štruktúra / Internetové programy 
A 

4.1. Účastník má právo užívať programový balík DUO 1 a/alebo DU02. Cena programového balíka DUO 1 a 
DUO 2 je uvedená v Tarife. 

• D U O l • DUO 2 

Účastník tieto balíky objednáva pre počet kariet: ks. 
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1.2. Účastník má právo užívať programový balík : 

X MINI • BASIC 

Účastník tieto balíky objednáva pre počet kariet: ks. 

Cena programového balíka MINI a BASIC je uvedená v Tarife. 

4 3 Účastník má právo požiadať Poskytovateľa aj o užívanie iných programových balíkov nad rámec 

programových balíkov uvedených pod písm. A alebo B, ktoré sú v aktuálnej ^ ^ f Y ^ V Ľ Z ^ 
jeho web stránke www.tes-media.sk. Objednávka na užívanie týchto balíkov musí byt doručená Poskytova el ovi 
najneskôr do 25. dňa v mesiaci a Účastníkovi vznikne právo na užívanie takýchto programových balíkov od 1. dna 
nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom doručil objednávku Poskytovateľovi, len za predpokladu, ze najneskôr 
k poslednému pracovnému dňu mesiaca bude platba za tieto balíky pripísaná na účet Poskytovatel a. Cena za užívame 
takýchto programových balíkov bude určená podľa ceny konkrétneho balíka uvedenej na webovej stránke 
Poskytovateľa v deň doručenia objednávky. 

4 4 V prípade, ak má Účastník záujem o zrušenie niektorých alebo všetkých užívaných programových balíkov 
nad rámec programových balíkov uvedených pod písm. A alebo B, má právo požiadať Poskytovateľa o takutozmenu 
písomne a doručiť ju najneskôr do 25. dňa v mesiaci. V takomto prípade sa P o s k y t o v a l zavazuje u p n m t ^ k t u ™ 
užívaných programových balíkov nad rámec programových balíkov uvedených pod písm. A alebo B v súlade so 
žiadosťou Účastníka najneskôr od 1. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

4.5. Poskytovatel' si vyhradzuje právo na zmenu ponúkaných programov, ktorá bude publikovaná na web 

stránkach Poskytovateľa. 

5. Platobné podmienky 

5.1. Účastník sa zaväzuje uhradiť cenu za zriadenie dohodnutej služby na základe faktúry vystavenej po 
pripojení s lehotou splatnosti 14 dní odo dňa vystavenia faktúiy. 

5 2 Účastník sa zaväzuje uhrádzať cenu za poskytovanie dohodnutej služby podľa platnej Tarify vždy na 
zvolené obdobie vopred najneskôr do 30. dňa kalendárneho mesiaca bezprostredne predchádzajúcemu zvolenému 
obdobiu. Podkladom pre dohodnuté úhrady je táto zmluva, preto Poskytovatel' nie je povmny za týmto ucelom 

vystavovať faktúry. 

5.3. Zvolené obdobie pre účely úhrad : 

| | mesačne Q štvrťročne J polročne • ročne 

5.4. Spôsob úhrady: 
| | poštovou poukážkou Q bankovým prevodom 

Účastník berie na vedomie, že v prípade zvolenia spôsobu úhrady bankovým prevodom, nebude osobitne 
vyzývaný na vykonávanie jednotlivých úhrad poskytovateľom a podkladom pre vykonávanie dohodnutých úhrad je 

výlučne táto zmluva. 

5.5. V prípade, ak je účastníkom podnikateľský subjekt, môže požiadať o zasielanie elektronickej faktúry : 

[ • žiadam (uveďte prosím Váš e-mail do bodu 1. Zmluvné strany) • nežiadam 
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prípade, ak je účastníkom fyzická osoba, môže požiadať o zasielanie avíza na úhradu služieb 
- y : 

( H žiadam (uveďte prosím Váš e-mail do bodu 1. Zmluvné strany) | ) nežiadam 

6. Osobitné ustanovenia o dobe viazanosti. 

6.1. Pripojenie k užívaniu programového balíka DUO 1, DUO 2 je dohodnuté s dobou viazanosti na 24 
mesiacov. V prípade nedodržania zmluvnej viazanosti je Poskytovatel' oprávnený uplatniť voči účastníkovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 90,- €. 

] V prípade, ak podľa predchádzajúcej zmluvy, ktorá bola nahradená touto zmluvou, neuplynula dohodnutá doba 
viazanosti, táto neuplynutá doba viazanosti sa dojednáva ako doba viazanosti podľa tejto zmluvy. 

6.2. Pripojenie k užívaniu programového balíka MINI je dohodnuté s dobou viazanosti 

] bez viazanosti O 24 mesiacov 

V prípade nedodržania zmluvnej viazanosti je Poskytovatel' oprávnený uplatniť voči účastníkovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 90,- €. 

6.3. Pripojenie k užívaniu programového balíka BASIC je dohodnuté s dobou viazanosti 

• 24 • mesiacov 

V prípade nedodržania zmluvnej viazanosti je Poskytovatel' oprávnený uplatniť voči účastníkovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 90,- €. 

3 V prípade, ak podľa predchádzajúcej zmluvy, ktorá bola nahradená touto zmluvou, neuplynula dohodnutá doba 
viazanosti, táto neuplynutá doba viazanosti sa dojednáva ako doba viazanosti podľa tejto zmluvy. 

7. Osobitné ustanovenia k užívaniu programového balíka DUO 1, DUO 2 

7.1. Účastník dňom uzavretia tejto zmluvy preberá od Poskytovateľa do nájmu na dobu platnosti tejto zmluvy a 
za mesačný nájom uvedený v Tarife : 

CAM SN: 
CAM SN: 

Set-top-box SN: 
Set-top-box SN: 

7.2. Účastník dňom uzavretia tejto zmluvy preberá od poskytovateľa do bezplatného užívania na dobu platnosti 
tejto zmluvy dekódovaciu kartu SN: 

7.3. Po ukončení tejto zmluvy je účastník povinný zariadenia uvedené v bodoch 7.1. a 7.2. tejto zmluvy vrátiť 
poskytovateľovi v stave v akom ich prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie, inak je poskytovatel' 
oprávnený uplatniť voči účastníkovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30,- €. 

8. Záverečné ustanovenie 

8.1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Tarifa a Všeobecné podmienky poskytovateľa. 



x 
\ 

8.3. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami, 

8.4. Zmeny a doplnky tejto zmluvy, s výnimkou Tarify a Všeobecných podmienok, sa vykonávajú písomným 
dodatkom, ktorý je platný po podpise obidvomi zmluvnými stranami. 

8.5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch z ktorých jeden zostáva Poskytovateľovi a druhý obdrží 
Účastník. 

8.6. Táto zmluva nahrádza odo dňa nadobudnutia jej účinnosti všetky predchádzajúce zmluvy a dojednania 
uzavreté medzi Poskytovateľom a Účastníkom. 

V Žiline, V 

f f c j Kragujcvská 4, 010 01 Žilina 
CO: 36781657, 1Č DPH: SK2022384M 
sl: 04115005408, fax: 041/5624413 

i einaiL- les@za.psg.sk 

i'osivyiovateľ Úči 
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