
ZMLUVA  O POSKYTOVANÍ TELEVÍZNEHO SIGNÁLU
PROSTREDNÍCTVOM MMDS

Poskytovateľ služby: OTS, s.ro., 
Zastúpená: Ing.Stanislavom Bartošom, strostom obce Široké
Sídlo:          Štúrova 1706, 022 01 Čadca
IČO:           36373036
Bankové spojenie: 1505726557/0200

Účastník - odberateľ:     …......................................... …....                                
                           nar.:     …..............................
                          bytom:  …..............................
                   

                                                        I. PREDMET ZMLUVY   
                          
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a podmienok využívania miestnej bezkáblovej televízie 
prostredníctvom  MMDS ako služby, ktorá bude využívaná  v rod. dome súps. č. ….......v obci Široké. 

II. POVINNOSTI OBSTARÁVATEĽA

 1. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť vysielanie 10 programov a príležitostné vysielanie obecného kanála v
kvalite zodpovedajúcej normám.
2. V prípade plánovaného prerušenia vysielania je poskytovateľ povinný túto skutočnosť oznámiť účatníkovi
a to buď vo vysielaní, alebo obecným rozhlasom. Oznamovacia povinnosť pred prerušením vysielania 
nevzniká pri prerušení vysielania z dúvodu poruchy.
3. Lehota prvého pripojenia užívateľovi je v deň podpísania zmluvy o poskytovaní televízneho signálu 
prostredníctvom MMDS.

III. POVINNOSTI ÚČASTNÍKA  
  

1. Jedenkrát  ročne platiť za službu v zmysle §3 ods.3, VZN obce Široké o miestnej bezkáblovej 
televízii v termíne do 31.3. príslušného kalendárneho roka bez vyrubenia do pokladne obce alebo na 
účet obce – variabilný symbol …..., konštantný symbol 0558, bankové spojenie SLSP, č.ú.: 
0096295797/0900, mesačná platba pre koncového užívateľa je 1,33EUR bez DPH a obec Široké 
zaplatí firme OTS s.r.o. štvrťročne podľa zmluvy. Cena je zverejnená na web stránke firmy OTS, 
s.r.o. Čadca alebo na verejnej tabuli v obci Široké.

2. Neposkytovať službu (signál) inému občanovi – neoprávnenému účastníkovi.
3. V prípade zničenia, alebo poškodenia antény je účastník povinný vrátiť  túto obstarávateľovi a 

ďalsiu si zabezpečiť na vlastné náklady.

IV. SPOLOČNÉ USTANOVENIE 
  

1. Táto zmluva sa riadi ustanoveniami VNZ obce Široké o miestnej bezkáblovej televízii a príslušnými 
zákonmi Slovenskej republiky.

2. Poskytovateľ neručí za nižšiu kvalitu v prípade, že účastník nezabezpečí umiestnenie antény tak, aby
mala priamu viditeľnosť na strechu kultúrneho domu, alebo nevykoná montáž a naladenie televízora 
správne.

3. Súčasťou zmluvy sú všeobecné podmienky spoločnosti OTS s.r.o. so sídlom v Čadci, ktoré sú k 
nahliadnutiu u poskytovateľa a sú uverejnené na internetovej stránke www. ots-tv.sk

4. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch a to po jednom pre každú zmluvnú stranu.
5. Účastníci zmluvy prehlasujú, že si zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a na znak 



súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
6. Zmluva medzi poskytovateľom a odberateľom je podpísaná na dobu neurčitú. Účastník 

môže vypovedať zmluvu o poskytovaní verejných služieb uzavretú na dobu neurčitú z 
akéhokoľvek dôvodu alebo udania dôvodu.

V  Širokom , dňa..........................

Za poskytovateľa služby:
Ing. Stanislav Bartoš
starosta obce                                                                                 účastník – odberateľ služby

                    


