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		   ZMLUVA č. 
*Daňový doklad*

o zriadení a prevádzkovaní televízneho systému MMDS

                                                                            Čl. 1

Zriaďovateľ – prevádzkovateľ: 	SKR,  s . r. o.  Partizánske
V zastúpení:			Ing. Milan Kráľ, konateľ spoločnosti
Sídlo:		  		Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Registrácia:			Okresný súd Trenčín, odd. Sro, vložka č. 19291/R
IČO:				36 314 854
DIČ:				2020140100
IČ DPH:			              SK2020140100
Bankové spojenie:		OTP Banka Slovensko Partizánske
Číslo účtu:			46 222 88/5200
                                                         Var. symbol = číslo zmluvy
Objednávateľ – účastník:
Pán/Pani/Firma:			.......................................................................
Adresa prípojky:			.......................................................................
Bydlisko/sídlo/mesto:	    		........................................... PSČ: ..................
Telefónne číslo: 	 		.......................................................................		


                                                                            Čl. 2
PREDMET ZMLUVY

1.	Predmetom zmluvy je zriadenie prípojky televízneho systému MMDS, zabezpečenie kvalitného príjmu šírených programov a servisnej činnosti. Zmluva oprávňuje účastníka sledovať programy MMDS na jednom  TV prijímači v rozsahu aktuálneho programového rastra. 

2.	Predmetom zmluvy je prenájom príjímacieho zariadenia (anténa + 1 dekodér) televízneho systému MMDS  na prevod kódovaného televízneho signálu vysielača MMDS Partizánske na normalizovaný televízny signál podľa vybranej ponuky:
       
  	     Digitálna ponuka					Analógová ponuka	
  
a)	typ dekodéru:  ...................................................	počet ks: .............................
b)	výrobné číslo: ...................................................
c)	preberací protokol 
Podmienky prenájmu prijímacieho zariadenia vyplývajú zo Všeobecných zmluvných podmienok SKR, s. r. o. Partizánske, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

3.	Objednávateľ – účastník výslovne prehlasuje, že je oprávnený podpisovať a ďalej, že je:

Vlastníkom	  		 Nájomcom		 Podnájomníkom   objektu,
        v ktorom majú byť zriadené a poskytované služby MMDS.      

4.     Predmetom zmluvy je ďalej zabezpečovanie servisu MMDS zriaďovateľom pre objednávateľa.   
        Poruchy ohlasovať v mieste obchodnej kancelárie SKR, s. r. o. Partizánske, Námestie SNP 212/4  od 7.00 h
         -  15.00 h na telefónnom čísle: 038/7496959, 0905 564947, alebo na telefónnom čísle servisnej  služby 0905 328801.
       

Čl. 3

CENA  A  PLATOBNÉ PODMIENKY 

1.    Objednávateľ sa zaväzuje platiť pravidelne cenu za využívanie služieb systému MMDS.
a)	Cena služby analógovej, alebo digitálnej ponuky zabezpečená prevádzkovateľom v zmysle čl. 2 bodu 1) je podľa platného cenníka zariadení a služieb MMDS.
b)	 Cena prenájmu prijímacieho zariadenia v zmysle čl. 2 bodu 2) je podľa platného cenníka zariadení a služieb MMDS.



1.	Forma , spôsob  a termín platenia:
a)	Forma platenia je:  
·	Sporožírovým účtom, bankovým prevodom, vložením hotovosti na účet v OTP Banke Slovensko číslo účtu:
       46 222 88/5200, VS = číslo zmluvy.
·	Osobne v pokladni SKR, s. r. o. Partizánske.

b)	Spôsob  platenia:
       Mesačne		 štvrťročne			polročne			ročne

c)	Termín platenia poskytovaných služieb je:
Do 15-teho kalendárneho dňa prvého mesiaca  príslušného obdobia podľa bodu 1, písmeno b) tohto článku,
       pričom 15.  deň je posledným dňom splatnosti. 
2.	Výška úhrad (cena za zriadenie a prevádzkovanie) ich zmeny sa vykonávajú podľa ustanovení zákona č. 18/1996 
Z.z. o cenách a vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. Dôvodom pre zmenu cien môže byť zvýšenie alebo zníženie technologicky nevyhnutných nákladov, mzdových a ostatných priamych a nepriamych nákladov a nákladov obehu, ako aj vplyv systémových zmien štátu v oblasti kurzov, inflácie, daňových, colných a iných tarifných dovozných opatrení.
3.	V prípade oneskorenia úhrady ceny je zriaďovateľ oprávnený účtovať mesačne úrok z omeškania vo výške stanovenej 
právnym predpisom (Nariadenie vlády č. 87/1995 Z.z.). Okrem toho v prípade omeškania platby účastník hradí všetky náklady vyplývajúce z mimosúdneho konania, predovšetkým náklady  na právne zastupovanie, na upomienky a iné
náklady s tým spojené.


Čl. 4
PLATNOSŤ ZMLUVY

1.	Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s viazanosťou na 24 mesiacov.
2.	Objednávateľ využitím akcie nehradí cenu zariadenia a má zariadenie v prenájme. V prípade nedodržania 24 mesačnej viazanosti sa objednávateľ po ukončení  zmluvného vzťahu so Zriaďovateľom zaväzuje uhradiť Zriaďovateľovi sumu rovnajúcu sa výške poskytnutej zľavy za prijímacie zriadenie v lehote do 20 dní po ukončení zmluvy
3.	Zmluvu môžu vypovedať obe zmluvné strany po ukončení viazanosti bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. 


Čl. 5
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.    Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy  sú:
a)	Všeobecné podmienky prevádzkovateľa platné v čase uzavretia/modifikácie tejto zmluvy.
b)	Cenník služieb prevádzkovateľa platný  v čase uzavretia/modifikácie tejto zmluvy.
c)	Preberací protokol služieb SKR, s. r. o. Partizánske.
2.    Účastník prehlasuje, že je oboznámený  so Všeobecnými podmienkami a Cenníkom služieb a súhlasí s nimi.
3.    Po vydaní nového Cenníka služieb alebo Všeobecných podmienok, tieto automaticky nahrádzajú ich
predchádzajúcu verziu a stávajú sa automaticky súčasťou platnej zmluvy.
4.	Účastník zmluvy potvrdzuje svojim podpisom pravdivosť osobných údajov a súhlasí, aby prevádzkovateľ bol 
       oprávnený spracúvať jeho osobné údaje uvedené v tejto zmluve podľa ustanovenia §10  odst. 1, zákona 
       č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov po dobu platnosti tejto zmluvy.  
5.    Prevádzkovateľ a objednávateľ prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzatvorená po                
       vzájomnom prejednaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne     
       nevýhodných podmienok.




V Partizánskom dňa .............................................





_____________________________					_____________________________
     zriaďovateľ – prevádzkovateľ					        objednávateľ - účastník

