
Z M L U V A č.: 02023282 

o poskytovaní verejnej služby káblového distribučného signálu umožňujúcej príjem televiznych. rozhlasových. dátových a iných 
doplnkových služieb, uzatvorená pod!'a zákona Č. 63411992 Zb. o ochrane spotrebitera a podl'a zákona Č. 61012003 Z.z .. 
o elektronických komunikáciách. 

I. 
Zmluvné strany 

1.1. Poskytovateľ: 

PO - MA spol. s r.o., Antolská 33, 969 01 Banská Štiavnica 
Zastúpený: Stanislav Maruniak, konater spoločnosti 
IČO: 36003972 DiČ: 2020478350 IČ DPH: SK2020478350 
Bankové spoienie : Dexia banka Slovensko a.s. , pobočka Banská Št iavnica 
Č isl o účtu: 
Zapisaný v Obchodnom registri Okresného súdu v B. Bystrici. oddiel: Sro, vložka číslo 3595/S 
Tel/Fax: 045 / 6921 945 e-mail: ipoma@ipoma.eu 

a 

1.2. Užívateľ: 

Meno a priezvisko: Hlavný banský úrad - Kammerhofská 25, 969 Ol Banská Štiavnica 

Adresa účastníckej prípojky: Straku 19,969 Ol Banská Štiavnica 

Číslo bytu: 8 Poschodie: 4. Tel. číslo: 045/678 22 22, 0918 388 520 p. Vešelényi 

Il. 
Predmet zmluvy 

E-m"il: 

2. 1 Predmetom zmluvy je spristupnenie a zriadenie služby káblového distribučného signálu umožňujúcej prijem televiznych. 
rozhlasových, dátových a iných doplnkových služieb 

III. 
Povinnosti Poskytovateľa 

3.1 Poskytovate!' je povinný začať prevádzku v plnom rozsahu až po účastnícku zásuvku, po podpísan í tejto zmluvy. a po 
vybudovaní účastníckej prípojky, vždy k prvému dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca a to programový súbor podl"a vj'bent 
účastn íka : 

I 
Typ 
Programu 

rozšírený ,.b'" 

IV. 
Povinnosti užívateľa 

4.1 Uživater sa zaväzuje p l atiť Poskytovatel'ovi odplatu za poskytovanie dohodnutej Služby. a to vo výSke. 
spôsobom a za podmienok stanovených Tarifou, Zmluvou a Všeobecnými podmienkami. 

4.2 Zm luvné strany vyhlasujú, že sú si v celom rozsahu vedomé tej skutočnosti. že podmienky pre poskytovanie 
Služby vrátane všetkých práv a povinnosti oboch zmluvných strán sú okrem tejto Zmluvy stanoven'; v 
nasledovných dokumentoch (ďalej len ako "Zml uvné dokumenty"): 
4.2. ) Všeobecné podmienky poskytovania verejnej služby (ďalej len ako "Podmienky"); 
4.2.2 Tarifa 

4.2.3 Preberac; protokol. 

4.2.4 Zmluva 

V. Miesto poskytovania Služby 
5.1 Služba je Poskytovaterom poskytovaná na územi mesta B. Štiavnica, pričom spôsob a podmienky posk)~oval1ia 

Služby zo strany Poskytovate!'a sú závislé od sidla, resp. bydliska Užívate!'a 



5.2 Uživate!' je povinný na svoje náklady pripraviť MieslO inštalácie pod!'a Podmienok 

VI. 
Doba poskytovania Služby 

6. 1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

VII. 
Odplata za poskytovanie Služby 

7.1 Odplata za poskytované Služby je dohodou zmluvných strán stanovená vo výške určenej v bode 7.6 podra 
aktuálnej Tarity (ďalej len ako "Odplata za poskytovan'; Služby"). 

7.2 Poskytovatel' si vyhradzuje právo kedyko!'vek jednostranne zmeniť Tarifu a teda aj Odplatu za poskytované 
Služby počas trvania Zmluvy, a IO v súlade a spôsobom stanoveným Podmienkami . 

7. 3 Zmluvné strany sa dohodli, že Uživatel' bude platiť Odplatu za poskytovanie Služby vopred na jeden kalendárny 
mesiac (ďalej len ako "Obdobie"). 

7.4 Cena za poskytovanú Službu je splatná do konca kalendárneho mesiaca za mesiac nasledujúci a IO osobne 
v sidle firmy Poskytovatel'a, alebo vkladom na účet Poskytovate!'a, pričom variabilným symbo lom platby bude 
čislo tejto zmluvy. 

7.5 Spôsob zaplatenia Odplaty za poskytovanie Služby poskytovanej podl'a tejto Zmluvy ajej splatnosť sú bližšie 
definované v Podmienkach platných ku dňu uzavretia Zmluvy. 

II Odplata za poskytovanie služby 7,55 € 

VIII. 
Náhrada škody a reklamácie 

8.1 Vznik akýchkol'vek Porúch alebo nedostatočnú kvalitu poskytovanej Služby môže Užívate I' nahlási!' : 
8.1.1 počas pracovného týždňa v čase od 7.30 do 16.00 hod. na tel. čísle 045/6921945. resp. čís le faxu 

045/6921946: 
8. 1.2 mimo doby uvedenej v čl. 8.1. 1 na 24-hodinovej linke: 045 692 1945 
8.1 .3 prípadne na e~mailovej adrese: ipOIna 'á ipn rn <-t .t.:u 

IX. 
Záverečné ustanovenia 

9.1 Právne vzťahy zmluvných strán založené Zmluvou a v Zmluve bližšie neupravené sa riadia Zmluvnými 
dokumentmi, Zákonom o elektronických komunikáciách a ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky. 

9.2 Zmluva je plame uzavretá a nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán na Zmluve. 
9.3 Akékoľvek zmeny a doplnky Zmluvy je možné vykona!' vý lučne pisomným i Dodatkam i Zmluv)' podpisaným i 

oboma zmluvnými stranami. 
9.4 Zmluva sa vyhotovuje v 2 (slovom: dvoch) rovnopisoch. pričom I (slovom: jeden) rovnopis Zmluvy obdrži po 

uzavreti Zmluvy Uživatel' a 1 (slovom: jeden) rovnopis Zmluvy obdrži Poskytovate!', resp. obchodný zástupca 
Poskytovatel'a, ktorý v mene Poskytovatel'a uzavrie Zmluvu s UživateJ'om. 

9.5 Zm luvné strany si Zmluvu a všetky Zmluvné dokumenty p rečitali , všetky ich ustanovenia sú im jasné 
a zrozumiteľné, v celom rozsahu im porozumeli a súhlasia s nimi. na dôkaz čoho oprávnení zástupcovia oboch 
zmluvných strán pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 

9.6 Podpisanim tejto zmluvy zanikajú všetky doteraz uzavreté zmluvy a dodatky k nim. 
9.7 Súhlasim so spracovanim osobných údajov, podľa zákona Č. 428/2002. § 7 vo firme PO-MA, spo l. s r.o. 

I X. 
Zmluvné strany 

V Banskej ?tiavni ci-qňa: 22.11.2011 

!.-I tké.f.A..r7 ) . Iavný Dansky úrad 
• • •••••• " ••••• • 00 ••• 00 ••• ' / ,. , ' •••• • •••• • o o Kammerhofská 25 

Užwatel' "N oo BANSKÁ ~TIAVNIC" 
; . 'l 

~~. PO-MA S P Ol S r o '~ 
"-p o . Nl A Anlolská 33 ·5- a 

96901 Banská Stia'mJca 
. teJ/fax 045 / 692 19 45 

• • - . ...•.• . .•.•.•.• 1CIJ,J'oo.iQ.;i- ~t'O?l1~S:X2010mh ?! 
Poskytovateľ / 
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