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

                                                   ZMLUVA  O PRIPOJENÍ 
na poskytovanie dátových služieb (ďalej „Zmluva“) 

 prostredníctvom káblového distribučného systému (ďalej „KDS“), uzatvorená v zmysle obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov, Zákona č.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a v súlade so Všeobecným povolením  

TÚ SR č. 1/2005 

1. Zmluvné strany 

        Poskytovateľ: 

TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, 010 01 Žilina IČO: 36781657 IČ DPH: SK2022384991 
 Tel.: 041 / 5005409    Fax.: 041 / 5624413 

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s. číslo účtu:2308021851/0200 e-mail: tes@za.psg.sk 

Spoločnosť zastupuje: Ing. Karol Pilátik, konateľ  

  

Užívateľ - účastník  (ďalej účastník): 

Priezvisko, meno / Názov práv. osoby: Obec Krasňany Dátum narodenia/IČO: 00321401 

 

zastúpená starostom obce Ing. Miroslavom Bielkom                      IČ DPH: ................................................................. 

 

Adresa prípojky:   Krasňany 22 Číslo bytu: ........................ Posch.: ......................... 

 

Trvalý pobyt/sídlo: Obecný úrad Krasňany PSČ: 013 03  Tel.:  041/5692 381 

 

Adresa pre korešpondenciu: ................................................................... Číslo účtu:  0210896001/5600 

 

Zápis v obchodnom registri OS: ............................................................. e-mail:   krasnany@obeckrasnany.sk 
 

2. Predmet zmluvy 
Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa zriadiť a poskytovať dátové služby pre užívateľa príslušného programu a zároveň záväzok účastníka 
zaplatiť za tieto služby cenu podľa platnej tarify poskytovateľa. 

 

3. Prehlásenie užívateľa 
3.1. Účastník výslovne prehlasuje, že je oprávnený podpisovať zmluvu, a že vo vzťahu k objektu, kde bude zriadená prípojka je jeho: 

 vlastník   spoluvlastník     nájomca 

 
3.2. Účastník prehlasuje, že v prípade, ak nie je vlastník, má súhlas vlastníka, správcu, alebo väčšiny spoluvlastníkov na zriadenie prípojky.  
 

4. Internetové  programy 
4.1. Cena za internetové programy je uvedená v platnej Tarife poskytovateľa. 

4.2. Účastník bude užívať program: 

 

Start                                  Klasik                               Premium                             Profi 
 

5. Cena služby a platobné podmienky 
5.1. Cena za služby  je dohodnutá vo výške 0,20 EUR/mesačne. 

5.2. Účastník sa zaväzuje uhradiť cenu za zriadenie a poskytovanie dátovej služby podľa  platnej Tarify vždy na obdobie vopred  
  do 30. dňa predchádzajúceho mesiaca. 

5.3. Úhrada za obdobie:   

          mesačne           štvrťročne        polročne      ročne 

5.4. Spôsob úhrady: 

          poštovou poukážkou                    bankovým prevodom                      elektronická faktúra na Váš e-mail 

5.5. Typ úhrady: 

         spolu s platbou za káblovú televíziu (rovnaká frekvencia platieb KTV a internetu) 
          

6. Doba viazanosti  
6.1. Účastník má záujem o pripojenie s dobou viazanosti: 

                             bez viazanosti                   s viazanosťou na 12 mesiacov            s viazanosťou na 24 mesiacov 

 

7. Záverečné ustanovenie 
7.1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je platná Tarifa a Všeobecné podmienky. 

7.2. Účastník svojim podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom Tarify a Všeobecnými podmienkami a prevzal ich spolu  

  so  zmluvou.    
7.3. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. 

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

obidvomi zmluvnými stranami.  
7.5. Zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, z ktorých jeden zostáva poskytovateľovi a druhý obdrží účastník. 

 

V Žiline dňa: 26.3.2013     V Krasňanoch dňa: 29.03.2013 

 

            

    ..........................................................................    .......................................................................... 

 Za poskytovateľa Účastník     

0 8 1 5 0 0 1 

mailto:tes@za.psg.sk

