
 
Dodatok č. 1 

 

k Rámcovej zmluve o spolupráci zo dňa 24.4.2008 č. 35708261 
 

uzavretej medzi: 
 
 
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  len  „ Kabel TV Močenok „ 
 
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  len  „Slovanet“  
 
 
 

Zmluvné strany sa dohodli, že dňom nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 1 sa pôvodné 
ustanovenia Rámcovej  zmluvy o spolupráci zo dňa 24.04.2008, č. 35708261 v znení jej Dodatku č. 1 

(ďalej len „zmluva“) menia nasledovne: 
 
 

Preambula 
 
 
1.  Kabel TV Močenok  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 Močenok je samostatný koaxiálny rozvod              

     z  vlastnou hlavnou stanicou  umiestnenou v budove Obecného úradu, ul. Sv. Gorazda 631/84.             

     Počet  programov v dvoch ponukách je celkovo 29 analógových programov (ďalej len „TKR“).  

 

2.  Kabel TV Močenok nemá k dispozícii dostatok finančných prostriedkov na realizáciu rekonštrukcie      

     a modernizácie TKR s cieľom skvalitnenia a rozšírenia služieb retransmisie v obci (ďalej len     

     „zámer“), a preto sa po dohode so Slovanetom  rozhodol pristúpiť k realizácii zámeru v     

     spolupráci s ním ako prevádzkovateľom.  

 

3.  Slovanet  disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami, skúsenosťami, technickým,      

     personálnym a organizačným zázemím potrebným na realizáciu zámeru a má záujem zrealizovať   

     zámer v spolupráci s Kabel TV Močenok.  

 
4.  Slovanet  vyhlasuje, že pri realizácii zámeru bude postupovať v súlade s ustanoveniami    
     zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.  
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1. Čl. I. Predmet zmluvy sa mení a v plnom rozsahu sa nahrádza nasledovným znením:  
 
1.1 Predmetom tejto zmluvy je:  

 a)  prenechanie TKR do užívania Slovanetu  na účely zabezpečenia prevádzkovania  TKR  

      a retransmisie televíznych a rozhlasových programov Slovanetom  v obci Močenok ,  

b)   prevádzkovanie TKR a retransmisia programov v TKR Slovanetom  za podmienok podľa tejto   

      zmluvy ,  

c)   poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb v TKR Slovanetom,  

d)   zabezpečenie servisných prác na TKR Slovanetom  podľa tejto zmluvy,  

e)   technické zabezpečenie vysielania TV Močenok na vnútornom informačnom okruhu obce    

      Slovanetom v  spolupráci s Kabel TV Močenok,  

f)   rekonštrukcia a modernizácia TKR v obci Močenok  Slovanetom na jeho náklady                              
     (ďalej len „rekonštrukcia“).  
 
1.2   Kabel TV Močenok vyhlasuje, že je oprávnený uzavrieť tento Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve     
        o spolupráci so Slovanet, a.s. Bratislava zo dňa 24.4.2008 č. 35708261 
        a disponuje  všetkými potrebnými súhlasmi Obecného zastupiteľstva, valného zhromaždenia    
        obchodnej spoločnosti  a všetkých ostatných  subjektov, ktoré sú  potrebné pre uzavretie tohto  
        Dodatku č. 1 k Rámcovej zmluve o spolupráci.    
        Dodatok č. 1 bol  schválený   uznesením   Obecného zastupiteľstva 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 a     
        rozhodnutím  jediného spoločníka č. 2/2015 zo dňa 27.11.2015 zastúpeného PaedDr. Romanom    
        Urbánikom, starostom obce vo funkcii valného zhromaždenia.   
 
2. Čl. II. Vymedzenie rámcových práv a povinností sa mení a v plnom rozsahu sa nahrádza 
nasledovným znením:  
 

Podmienky prevádzkovania TKR 
2.1. Slovanet sa zaväzuje:  

a) prevádzkovať TKR a zabezpečovať retransmisiu na základe platných povolení Slovenského     

    telekomunikačného úradu a Rady pre vysielanie a retransmisiu.  

b) zabezpečiť kvalitu TV príjmu podľa platných technických noriem;  

c) poskytnutie vlastných elektronických komunikačných služieb koncovým užívateľom  

d) zabezpečovať na svoje náklady servis, bežnú údržbu a opravy TKR v rozsahu a v hodnote  

    neprekračujúcej 15.000,- Eur ročne (ďalej len „servisné práce“); servisnými prácami nie sú náklady    

    na opravu TKR vynaložené Slovanetom v dôsledku neoprávneného zásahu do TKR Kabel TV    

    Močenok alebo obcou. Servisné práce nad sumu podľa predošlej vety zmluvy a náklady na opravu   

    v dôsledku neoprávneného zásahu do TKR Kabel TV Močenok alebo obcou sa vykonajú len po   

    predchádzajúcej písomnej dohode zmluvných strán,  

e) na písomné požiadanie Kabel TV Močenok  zabezpečiť vysielanie informačného kanála                

    obce – TV  Močenok; Slovanet  je povinný poskytnúť Kabel TV Močenok za týmto účelom bezplatne    

    priestor vo frekvenčnom rastri za podmienky, že sa jedná o vysielaciu činnosť obce.,  

f)  poskytovať Obecnému úradu a všetkým organizačným útvarom samosprávy obce  a inštitúciám   

    zriadeným obcou bezplatne elektronické  komunikačné služby, a to v rozsahu a za podmienok  

    dojednaných v zmluve o poskytovaní verejných služieb,  

 

2.2. Kabel TV Močenok  sa zaväzuje:  

a)    nezasahovať bez vedomia Slovanetu do akejkoľvek časti TKR a neumožniť taký zásah tretím   

       osobám,  

b)    zabezpečiť, aby užívatelia TKR umožnili v dohodnutom termíne Slovanetu a ním povereným  

       osobám prístup na pozemky a do objektov užívateľov TKR za účelom montáže, merania, kontroly,    

       rekonštrukcie TKR a servisných zásahov do TKR,  

 



c)    bez zbytočného odkladu a najneskôr 30 dní vopred písomne informovať Slovanet o realizácii   

       akýchkoľvek výkopových prác obcou (napr. rekonštrukcia alebo výstavba kanalizácie, rozvodov  

       vody, plynu) v územnom obvode obce a v rámci týchto prác umožniť Slovanetu  podľa jeho 

       rozhodnutia premiestnenie TKR alebo pripokládku pasívnych prvkov telekomunikačnej siete  do  

       miesta výkopu a poskytnúť v tejto súvislosti Slovanetu všetku potrebnú súčinnosť.  

2.3. Kabel TV Močenok  sa za účelom  realizácie  zámeru zaväzuje poskytnúť Slovanetu súčinnosť  
       potrebnú pre naplnenie zámeru. Kabel TV Močenok  sa zaväzuje najmä:  
 

   a) poskytnúť Slovanetu všetky požadované údaje a dokumentáciu,  

   b) zabezpečiť v súvislosti s plnením predmetu zmluvy Slovanetu, jeho zamestnancom alebo   

       ním povereným osobám prístup do príslušných priestorov v požadovanom rozsahu,  

   c) poskytnúť Slovanetu  potrebnú súčinnosť pri realizácii rekonštrukcie a komunikácii s obcou.  

 

2.4. V prípade porušenia povinností podľa bodu 2.2 a 2.3 tejto zmluvy Kabel TV Močenok  sa   

       zaväzuje uhradiť Slovanetu všetku škodu vrátane ušlého zisku, ktorá mu v dôsledku porušenia   

       povinností Kabel TV Močenok vznikne.  

 

2.5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky pasívne prvky a zariadenia zabudované na účely  

       rekonštrukcie TKR podľa tejto zmluvy sa stávajú momentom uplynutia účtovnej doby odpisovania   

       majetkom Kabel TV Močenok  za predpokladu, že táto zmluva k tomu dňu bude trvať a bude   

       účinná.  Pasívne prvky a zariadenia telekomunikačnej siete vo  vlastníctve Kabel TV Močenok      

       vybudované na účely prepojenia TKR  s inými bodmi telekomunikačnej siete Slovanetu sú a   

       ostávajú majetkom Slovanetu  a to vrátane samotného prepojenia a všetkých jeho súčastí.  

 

2.6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky náklady spojené s rekonštrukciou TKR odpisuje Slovanet.  

 
2.7. Slovanet  je oprávnený realizovať predmet tejto zmluvy prostredníctvom svojich subdodávateľov,  
       pričom zodpovedá za ich činnosť, ako keby ju vykonával sám.  
 
3. Čl. III. Odplata za prenájom siete sa mení a v plnom rozsahu sa nahrádza sa nasledovným znením:  
 
3.1  Slovanetu  prináleží za plnenie predmetu tejto zmluvy odmena vo forme poberania úžitkov   

       z prevádzkovania TKR užívateľmi TKR.  

 

3.2  Zmluvné strany sa dohodli, že Slovanet je za užívanie TKR povinný uhradiť Kabel TV    

       Močenok  odplatu vo výške 7% zo štvrťročného objemu tržieb Slovanetu za poskytovanie  

       elektronických komunikačných služieb prostredníctvom TKR. Tržbou sa na účely tejto zmluvy    

       rozumie suma, ktorá bude v priebehu jedného kalendárneho štvrťroka reálne pripísaná na   

       bankový účet Slovanetu alebo vložená do jeho pokladne vo forme hotovosti  a to ako odplata bez  

       DPH za elektronické komunikačné služby poskytnuté v obci Močenok  prostredníctvom TKR     

       (ďalej ako „tržba“).  

 

3.3  Slovanet do 30 dní od uplynutia každého kalendárneho štvrťroka zašle Kabel TV Močenok    

       prehľad tržby za skončený kalendárny štvrťrok (ďalej len „prehľad“). Kabel TV Močenok na  

      základe doručeného prehľadu vystaví Slovanetu faktúru s lehotou splatnosti 30 dní od   

      doručenia faktúry ; prehľad bude prílohou vystavenej faktúry. V prípade, že    

      faktúra Kabel TV Močenok nebude vystavená v súlade s týmto bodom zmluvy, Slovanet je  

      oprávnený faktúru vrátiť Kabel TV Močenok spolu so sprievodným listom  v ktorom uvedie dôvody  

      vrátenia faktúry  a  Kabel TV Močenok  je povinný opakovane doručiť Slovanetu  riadne    

      vystavenú faktúru, od ktorej doručenia začne Slovanetu  plynúť nová doba splatnosti.  

 
3.4 Ak Slovanet neuhradí odplatu podľa tohto článku zmluvy riadne a včas, je Kabel TV   
      Močenok oprávnený uplatniť voči Slovanetu úroky z omeškania vo výške podľa § 517  
      odsek 2 Občianskeho zákonníka.  
 



4. Čl. V. tejto zmluvy sa mení a v plnom rozsahu sa nahrádza nasledovným znením:  
 
5.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 30.06.2027. 
  
5. Čl. VI. tejto zmluvy sa mení a v plnom rozsahu sa nahrádza nasledovným znením:  
 
6.1 V prípade  prevodu/prechodu vlastníckeho práva Kabel TV Močenok k vybudovanej pasívnej časti    
      siete sa zmluvné strany dohodli na predkupnom práve Slovanetu k pasívnej časti siete.  
 
6. Čl. VII.  Oznamovanie a kontaktné osoby sa mení a v plnom rozsahu sa nahrádza              
nasledovným znením:  
 

Osobitné ustanovenia 
7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je pred uplynutím doby jej trvania podľa bodu 5.1.    
       zmluvy možné ukončiť:  
 
a) písomnou dohodou zmluvných strán  

b) odstúpením od Zmluvy podľa bodu 7.2 a 7.3 Zmluvy.  
 
7.2. Slovanet je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy:  
 
a)    ak Kabel TV Močenok opakovane porušuje svoje povinnosti podľa bodu 2.2 tejto zmluvy a     

       nápravu  nevykoná ani v dodatočnej lehote 30 kalendárnych dní poskytnutej Slovanetom,  

b)   ak Kabel TV Močenok ani napriek písomnej výzve v dodatočnej lehote podľa bodu 2.3 neposkytne    

      Slovanetu požadovanú súčinnosť,  

c)   ak bola v obci zavedená nútená správa alebo bola voči obci nariadená daňová alebo iná  

      exekúcia,  

d)   ak vyhlásenie Kabel TV Močenok podľa bodu 1.2. zmluvy sa ukáže ako nepravdivé alebo   
      skreslené.  
 

7.3. Kabel TV Močenok je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak sa Slovanet  dostane do  

       omeškanie s úhradou dvoch po sebe nasledujúcich faktúr vystavených podľa bodu 3.3. zmluvy      

       a toto porušenie nenapraví ani na základe písomnej výzvy Kabel TV Močenok v dodatočne     

       poskytnutej lehote, nie kratšej ako 15 pracovných dní.  

 

7.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane.  

 

7.5. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že plnenia oprávnene prijaté pred   

       odstúpením od zmluvy je každá zmluvná strana oprávnená si ponechať, pokiaľ sa zmluvné strany     

       nedohodnú inak.  

 

7.6. Vzájomná komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať zasielaním doporučených    
       listov s doručenkou poštou, resp. prostredníctvom kuriérskej služby alebo prostredníctvom            
       e-mailových správ na e-mailovú adresu, ktorý bude následne potvrdený zaslaním listu. Listová   
       zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade ak ju adresát neprevezme alebo odmietne   
       prevziať  a to v posledný deň lehoty na vyzdvihnutie určenú doručovateľom. Písomnosti si    
       zmluvné strany doručujú na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy  resp. v prípade jej zmeny na  
       adresu oznámenú druhou zmluvnou stranou.  
 
7.7. Zmluvné strany na vzájomnú komunikáciu vo veciach plnenia zmluvy určili osoby uvedené v  
       tomto bode. Zmluvné strany sú oprávnené zmeniť tieto osoby, pričom o tejto zmene sú povinné  
       bezodkladne písomne informovať druhú stranu. Zmena oprávnenej osoby je účinná voči druhej    
       zmluvnej strane doručením oznámenia o zmene.  
 
       Za Slovanet  je v zmysle tohto bodu zmluvy oprávnený jednať :  
       Ing. Ivan Mikuláš  
       Za Kabel TV Močenok je v zmysle tohto bodu zmluvy oprávnený jednať:  
       Ing. Stanislav Šimko  




