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Komisionárska zmluva 
uzavretá v zmysle ust. §577 a násl. Obchodného zákonníka a ust. zák. č. 308/2000 Z. z. 

medzi: 

 

S – Team, s. r. o.  

so sídlom: Moyzesova 24, 040 01 Košice 

IČO:36 204 315 

zast.: Marcela Sedláková, konateľ 

(ďalej iba ,,komisionár“) 

a 

Obec Kysak 

Kysak 146, 044 81 Kysak 

IČO: 00 324 400 

DIČ: 20 212 44 841 

zast.: Ing. Ľubomír Krajňák, starosta obce 

(ďalej iba ,,komitent“) 

I. 

1. Komisionár sa touto zmluvou zaväzuje, že pre komitenta zariadi vo vlastnom mene 
retransmisiu ako príjem a súčasný prenos úplných a nezmenených pôvodných 
programových služieb alebo ďalších zvukovo – obrazových informácií od 
vysielateľov určených na príjem verejnosťou, ktorý sa uskutočňuje prostredníctvom 
distribučného káblového systému (KDS). Na poskytovanie elektronických služieb 
bolo vydané všeobecné povolenie č. 1/2014.  

 

II. 

1. Účastníci sa dohodli na týchto zmluvných podmienkach:  

a) káblový distribučný systém (ďalej len ,,KDS“) a hlavná stanica KDS je majetkom 
komitenta, prostredníctvom ktorých komisionár poskytne plnenie dohodnuté v článku 
I. v rozsahu článku II. písm. d.), g.) zmluvy pre užívateľov zásuviek KDS (občanov 
komitenta), 

b) obec naďalej bude zabezpečovať vzťah s užívateľmi zásuviek KDS a uzatvárať 
s občanmi zmluvy o pripojení, servise, vyberať poplatku na účet komisionára 
a rešpektovať ,,Všeobecné podmienky na poskytovanie služieb retransmisie“, 

c) servis a údržbu KDS zabezpečuje komitent na vlastné náklady a zodpovedá za 
funkčnosť KDS svojim užívateľom KDS, 

d) v prípade písomnej objednávky na údržbu a rozširovanie KDS a hlavnej stanice bude 
objednané práce komisionár fakturovať komitentovi,  

e) vo vzťahu k programovým a autorským zväzom, Rade SR pre retransmisiu 
a Slovenským telekomunikáciám bude komitenta zastupovať komisionár,  

f) programová skladba – po vzájomnej dohode bude minimálny rozsah rešpektovať 
zákon č. 308/2000 Z. z. §17 o zaradení programu zo zákona a programov s udelenou 
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licenciou na Slovensku pre TV a RV rozšírená o prípadné ďalšie podľa požiadaviek 
komitenta, 

g) predbežná programová skladba: 

STV1, STV2, MARKÍZA, DOMA, DAJTO, JOJ, JOJ PLUS, WAU,  TA3, ČT1, ČT2, 
ČT24, LUX, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, TLC,  MINIMAX, NOVA ŠPORT, 
UNIVERSAL, EUROSPORT, SPEKTRUM, AXN, OČKO, VKV-FM, SRO, FM 
rádio, Východ, FUN rádio, Lumen, Flach, Expers, KIKS 

h) počet užívateľov  KDS k 19.5.2015 je 251, 

i) komisionár za služby vykonávané zamestnancami komitenta podľa článku II. bod b.) 
zmluvy uzatvorí s týmito zamestnancami Dohody o vykonaní práce za dohodnutú 
odplatu, 

j) neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č.1 – nájomná zmluva č.462015 na 
prevádzku KDS. 

 

III. 

1. Komisionár a komitent sa dohodli, že za poskytnutie služby podľa článku I. v rozsahu 
podľa článku II. má komisionár nárok na cenu služieb/poplatky podľa zmlúv 
o pripojení, výber ktorých zabezpečí zamestnanec komitenta na účet komisionára. 

2. Komisionár a komitent sa dohodli na cene ďalších služieb takto: 

2.1. Komitent uhradí komisionárovi za rozšírenie licencie a registráciu retransmisie 
príslušný poplatok + primerané náklady. 

2.2.  Za objednané práce a činnosti týkajúce sa údržby podľa článku II. písm. d.) 
zmluvy uhradí komitent komisionárovi dohodnutú cenu. 

3. Odplata bude splatná vždy k poslednému dňu v mesiaci na základe predloženej 
faktúry.  

4. Obec Kysak berie na vedomie, že uvedené platobné podmienky sa môžu zmeniť 
vzájomnou dohodou. 

IV. 

1. Komisionár využije všetky svoje odborné znalosti a skúsenosti na to, by predmet 
zmluvy bol primerane a včas realizovaný.  

2. V prípade nepredvídaných a zásadných okolností, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť 
úspech komisie, si komisionár vyžiada pokyny komitenta. 

V. 

1. Obide zmluvné strany si budú dôsledne plniť vzájomnú oznamovaciu povinnosť 
o akýchkoľvek okolnostiach, majúcich vplyv na splnenie zmluvného záväzku 
písomnou formou.  

VI. 

1. Ak uzná komisionár za vhodné, môže na splnenie svojho záväzku voči komitentovi 
použiť tretiu osobu. Za splnenie svojich zmluvných povinností však zodpovedá on 
sám. V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nie je možné zo strany komisionára 
požadovať od tretej osoby vydanie veci, ktorá je predmetom komisie alebo s ňou 
priamo súvisí, môže to urobiť komitent. 

VII. 
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1. Všetky zmeny k tejto zmluve je možné vykonať po vzájomnej dohode písomným 
dodatkom.  

VIII. 

1. Komisionárska zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a výpovedná lehota na jej 
vypovedanie je stanovená na tri mesiace. 

IX. 

1. Komisionárska zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zo strany komisionára 
a komitenta.  

X. 

1. Pre tento zmluvný vzťah platia ustanovenia Obchodného zákonníka. 

2. Komisionárska zmluva sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach, jedna pre komisionára, 
druhá pre komitenta a tretia pre Radu SR pre retransmisiu.  

3. V neupravených vzťahoch sa riadia účastníci ustanoveniami Obchodného zákonníka 
a zák. č. 308/2000 Z. z.  

 


