Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. : ....................
podľa § 44 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
na zriaďovanie a prevádzkovanie televíznych káblových rozvodov

I.
Zmluvné strany
Poskytovateľ – prevádzkovateľ: Obec Zemplínske Hámre
Zastúpená JUDr. Rastislavom Zarembom – starostom obce
Hlavná ul. 152/183
067 77 Zemplínske Hámre
IČO: 32 38 53
Tel/fax: 057/ 7581790
email: zemplinskehamre@gmail.com

Užívateľ – účastník : ….................................................................
Adresa :

…................................................................
067 77 Zemplínske Hámre

telefón :

........................................................
II.
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zriadenie a prevádzkovanie TKR na základe požiadavky užívateľa
a poskytovanie služby retransmisie.

III.
Programový balík
 Základný balík

 Rozšírený balík

 Prémiový balík

 Internetový balík

IV.
Cena a platobné podmienky
Cena za zriadenie prípojky 132,00 Eur
Cena: Základný balík 4,00 Eur mesačne
Rozšírený balík.......................................
Prémiový balík........................................Internetový balík.....................................
Forma platenia:  ročne  polročne štvrťročne mesačne
Spôsob platby:
Inkasným príkazom, hotovostnou platbou do pokladne
Bankové spojenie: SK47 0200 0000 0000 3362 1532
Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú Všeobecné podmienky spoločnosti Obce Zemplínske Hámre na
poskytovanie služby retransmisie a Tarifa.
V.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane obec a jeden účastník.
2. Koncesionár umožní montáž, meranie, kontrolu zariadenia a predovšetkým prístup do objektu v
dohodnutom termíne pracovníkom servisnej spoločnosti.
3. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Lehota pripojenia je do 7 dní od podpisu zmluvy.
4. Účastníkom nie je - ( je) poskytované k službe zariadenie.

5. a) Účastník sa v prípade prenájmu zariadenia zaväzuje nepripájať k Zariadeniam Poskytovateľa ani ku
Koncovému bodu žiadne prístroje a zariadenia, ktoré neboli schválené Poskytovateľom.
b) Účastník je povinný vrátiť Zariadenia Poskytovateľa, ktoré prevzal najneskôr do 3. pracovných dní odo
dňa zmeny Zmluvy, ak zariadenia Poskytovateľa pre ďalšie poskytovanie Služby už nie sú potrebné,
alebo odo dňa zániku zmluvy, a to na svoje náklady.
c) V prípade odkúpenia zariadenia účastník je oprávnený s ním nakladať podľa vlastného uváženia.

V Zemplínskych Hámroch, dňa ...........................................

…..............................................................
Poskytovateľ – prevádzkovateľ

….....................................................................

Užívateľ – účastník

Súhlas dotknutej osoby
Poskytujem súhlas ako dotknutá osoba podľa §11 ods. 1, 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre obec Zemplínske Hámre so
spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska
(príp. adresa prechodného bydliska) za účelom uzavretia, plnenia Zmluvy a evidencie účastníkov po
dobu trvania zmluvy s Poskytovateľom.

............................................
podpis dotknutej osoby

