
 
  

ZMLUVA  
o postúpení práv a povinností prevádzkovateľa TKR 

podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 
 

ďalej ako „Zmluva“ 
uzavretá medzi zmluvnými stranami: 

 

Kabel TV Močenok, s.r.o.  
Sídlo: Sv. Gorazda 631/84, 951 31 Močenok  
IČO: 36 527 441  
Registrácia: OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 16136/T  
V zastúpení: Ing. Stanislav Šimko, konateľ  
 
ďalej ako „Kabel TV“   
a  
 
Slovanet, a.s.  
Sídlo: Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava  
IČO: 35 954 612  
Registrácia: OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka 3692/B  
V zastúpení: Ing. Peter Máčaj, predseda predstavenstva  
Ing. Peter Tomášek, člen predstavenstva  
 
ďalej ako „Slovanet“  
 
(ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“)  
 
PREAMBULA 
 
VZHĽADOM K SKUTOČNOSTI, ŽE  

 
a)  Kabel TV je vlastníkom televízneho káblového rozvodu, prostredníctvom ktorého je možné 

poskytovanie služieb retransmisie podľa zák. č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii pre 
obyvateľov obce. Televízny káblový rozvod v obci (ďalej len „TKR“)  je samostatný koaxiálny rozvod z 
vlastnou hlavnou stanicou, umiestnenou v budove  Obecného  úradu, ul. Sv. Gorazda 631/84. Počet 
programov v programovej ponuke je celkovo 29 analógových programov.  

b) Kabel TV a Slovanet uzavreli dňa 24.4.2008 Rámcovú zmluvu o spolupráci č. 35708261 a následne 
Dodatok č.1, na základe ktorého Slovanet ako prevádzkovateľ zabezpečí prevádzkovanie TKR, 
retransmisiu v TKR a servis TKR (ďalej len „Zmluva č. 35708261“).  

c) Elektronickú komunikačnú službu retransmisie rozhlasového a televízneho vysielania prostredníctvom 
TKR (ďalej len „Služba) koncovým užívateľom Služby v súčasnosti poskytuje Kabel TV na základe 
individuálnych Zmlúv na zriadenie a prevádzkovanie prípojky TKR uzatvorených medzi Kabel TV a 
koncovými užívateľmi Služby (ďalej ako „Zmluvy o pripojení“),  

 
SA ZA ÚČELOM ÚPRAVY POSTUPU, PRÁV A POVINNOSTÍ ZMLUVNÝCH STRÁN V SÚVISLOSTI S POSTÚPENÍM 
PRÁV A POVINNOSTÍ ZO ZMLÚV O PRIPOJENÍ NA SLOVANET, ZMLUVNÉ STRANY ROZHODLI UZAVRIEŤ TÚTO 

ZMLUVU: 
 

1. Predmet Zmluvy 
 
1.1. Predmetom tejto Zmluvy je:  
 

a) dohoda Zmluvných strán o podmienkach postúpenia práv a povinností z individuálnych Zmlúv na       
zriadenie a prevádzkovanie prípojky TKR z Kabel TV ako prevádzkovateľa na Slovanet,  
 

b)  úprava ďalšieho postupu Zmluvných práv a povinností prevádzkovateľa po Postúpení s cieľom 
zabezpečenia kontinuity prevádzkovania TKR na základe Rámcovej zmluvy o spolupráci v znení 
dodatkov č. 35708261 a poskytovania Služby koncovým užívateľom Služby,  

 
2. Postúpenie práv a povinností 

 
2.1. Kabel TV na základe schváleného Dodatku č. 1 k Rámcovej zmluve o spolupráci č. 35708261 zo dňa     
       24.8.2008 v znení, ktoré  je prílohou č. 1 postupuje touto zmluvou práva a povinnosti z individuálnych      
       Zmlúv na zriadenie  a prevádzkovanie  prípojky  TKR na Slovanet. 
 
2.2. Postúpenie práv a povinností podľa bodu 2.1. je vykonané  na základe uznesenia  Obecného zastupiteľstva,  
       ktoré tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy a rozhodnutia jediného spoločníka obchodnej spoločnosti Kabel TV,  
       ktoré tvorí prílohu č.3 
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2.3. Obecné zastupiteľstvo v Močenku uznesením č. 5.5-VII/OZ/2015 zo dňa 25.11.2015 v zmysle § 11 ods. 4  
       písm. a) a  l)  zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení  schválilo Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve  
       o spolupráci so Slovanet  zo dňa 24.4.2008 č. 35708261 a schválilo  Zmluvu o postúpení práv a   
       povinností prevádzkovateľa TKR na Slovanet  podľa § 269 ods.2 zák. 513/1991 Zb. ObZ. 

        
       Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Močenku jediný  spoločník obchodnej  spoločnosti          
       Kabel TV a to - Obec Močenok, zastúpená PaedDr. Romanom Urbánikom, starostom obce  vykonávajúcim    
       samostatne kompetencie valného zhromaždenia spoločnosti vydal rozhodnutie č.2/2015, ktorým schválil    
       Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve o spolupráci č. 35708261 zo dňa 24.8.2008 a túto Zmluvu o postúpení   
       práv a povinností prevádzkovateľa TKR na Slovanet  podľa § 269 ods.2 zák. 513/1991 Zb. ObZ a poveril  
       konateľa podpísaním oboch zmlúv za Kabel TV. 
 
2.4. Slovanet a Kabel TV sa dohodli, že ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, za Postúpenie uhradí Slovanet   
       Kabel TV odplatu vo výške 10.000,-€ (slovom Desaťtisíc Eur).  
 
2.5. Slovanet je povinný uhradiť Odplatu za Postúpenie podľa bodu 2.4. tejto Zmluvy v lehote 30 pracovných    
       dní od doručenia Prehľadu podľa bodu 2.6. tejto Zmluvy. V prípade omeškania s úhradou Odplaty za    
       Postúpenie podľa predošlej vety je Slovanet povinný uhradiť Kabel TV úrok z omeškania vo výške 0,05%  
      denne s dlžnej sumy.  
 
2.6. Kabel TV sa zaväzuje, že v lehote do 01.01.2016 doručí Slovanetu písomný prehľad, ktorého obsahom  
       bude zoznam klientov Kabel TV s adresami, ktorý je prílohou č. 4 tejto Zmluvy (ďalej ako „Prehľad“).        
       Kabel TV sa ďalej zaväzuje doručiť Slovanetu všetky individuálne Zmluvy na zriadenie a prevádzkovanie  
       prípojky TKR. Do splnenia povinností podľa tohto bodu Zmluvy nie je Slovanet v omeškaní s úhradou  
       Odplaty za Postúpenie.  
 
2.7. Kabel TV sa zaväzuje, že za účelom zabezpečenia kontinuity prevádzkovania TKR a poskytovania Služby    
       koncovým užívateľom Služby po Postúpení, bude po Postúpení naďalej koncovým užívateľom Služby riadne  
       a včas poskytovať Služby v súlade s uzatvorenými Zmluvami o pripojení s koncovými užívateľmi Služby a  
       plniť všetky svoje povinnosti podľa týchto Zmlúv o pripojení, a to až do prebratia prevádzky TKR zo strany  
       Slovanetu.  
 
2.8. Kabel TV sa zaväzuje, že v záujme plynulého pokračovania prevádzkovania TKR a plnenia ďalších  
       povinností Slovanetu na základe Rámcovej zmluvy o spolupráci v znení dodatkov č. 35708261 po   
       Postúpení poskytne Slovanetu všetku potrebnú súčinnosť pri prevádzkovaní TKR vrátane všetkej potrebnej  
       súčinnosti v súvislosti s informovaním klientov TKR o postúpení práv a povinností.  
 
2.9. Kabel TV sa zaväzuje, že počas doby prenájmu TKR nebude vykonávať žiadnu faktickú konkurenčnú  
      činnosť poskytovania elektronickej komunikačnej služby retransmisie rozhlasového a televízneho vysielania  
      v územnom obvode obce. V prípade porušenia povinnosti podľa predošlej vety sa Kabel TV zaväzuje uhradiť  
      Slovanetu zmluvnú pokutu vo výške 5.000,-€ (Päťtisíc eur) za každý jednotlivý prípad porušenia.  
 

3. Osobitné ustanovenia 
 

3.1. Kabel TV a Slovanet súhlasia, že všetky informácie a skutočnosti, ktoré získali o Slovanete  Kabel TV a ich  
       činnostiach pri uzavretí tejto Zmluvy, všetky informácie o okolnostiach uzavretia tejto Zmluvy a všetky  
       informácie o obsahu tejto Zmluvy sa považujú za dôverné.  
 
3.2. Kabel TV a Slovanet sa zaväzujú, že akékoľvek informácie alebo skutočnosti vyplývajúce z obchodného  

       styku, neposkytnú ani nesprístupnia nezúčastneným tretím osobám a nevyužije ich na iný účel, ako na  
       realizáciu predmetu tejto Zmluvy alebo na plnenie práv a povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy a bude s    
       nimi nakladať ako s obchodným tajomstvom.  
 
3.3. V prípade porušenia povinnosti podľa bodu 3.2. tejto Zmluvy, je porušujúca strana povinná uhradiť    
       zmluvnú pokutu vo výške 5.000,-€ (slovom Päťtisíc eur ) do 14-tich kalendárnych dní od jej písomného  
       uplatnenia. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto bodu Zmluvy nie je dotknutý nárok Zmluvnej strany  
       na náhradu škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.  
 
3.4. Túto Zmluvu je možné ukončiť:  

a) dohodou Zmluvných strán,  

b) výpoveďou v prípade zrušenia Dodatku č. 1 k Rámcovej zmluve o spolupráci č. 35708261.  
 
3.5. Za deň doručenia písomnosti podľa tejto Zmluvy sa považuje deň jej doručenia adresátovi na adresu  
       uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Za deň doručenia písomnosti sa pokladá aj deň, v ktorý Zmluvná strana,  
       ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať alebo v prípade, ak sa doručovaná zásielka  
       vráti s poznámkou „neprevzaté v odbernej lehote“ alebo „adresát neznámy“, deň vrátenia zásielky jej  
       odosielateľovi. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto  
       Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou sa obe strany zaväzujú o zmene adresy písomne  informovať   
       druhú Zmluvnú stranu najneskôr v lehote 3 pracovných dní odo dňa, kedy k takejto zmene došlo.  

 




