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Cenník (tarifa) č. 1/2012 

Článok I 
Úvodné ustanovenia 
SiNET CTV s.r.o. Kukučínova 4250 Poprad, IČO: 46505024, zapísaná v obchodnom 
registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 25436/P (ďalej len „ SiNET“) 
vydáva podľa § 44 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z o elektronických komunikáciách 
tento cenník, ktorý upravuje cenu za poskytovanie služby retransmisie (ďalej aj len“ 
služba“), ako aj niektoré podmienky poskytovania služby 
 

Článok II 
Vymedzenie niektorých pojmov  
2.1 TV je služba retransmisie šírená analógovo alebo digitálne prostredníctvom 
koaxiálnych rozvodov.  
2.2 Programový balík je všeobecné označenie pre ktorýkoľvek súbor alebo 
súbory programov, ktoré sú v ponuke.  
2.3 Doplnkové služby sú služby, ktoré sú súčasťou služby retransmisie a sú 
dostupné cez užívateľské menu v koncovom zariadení; poskytovanie doplnkových 
služieb je podmienené ich technickou dostupnosťou.  
2.4 Prístupový bod predstavuje taký bod prístupu k sieti SiNET, ktorý je 
umiestnený v objekte, kde sa služba poskytuje.  
2.5 Prístupové vedenie predstavuje telekomunikačný okruh, ktorý slúži na 
pripojenie prístupového bodu k sieti SiNET.  
2.6 Vnútorný rozvod je telekomunikačný okruh alebo okruhy umiestnené v 
objektoch, v ktorých sa služba poskytuje a ktoré umožňujú pripojenie miesta 
poskytovania služby na prístupový bod.  
2.7 Prenosová trasa je súhrnom všetkých vzájomne prepojených elektronických 
komunikačných sietí, prístupových liniek, vnútorných rozvodov a rozhraní, ktoré 
slúžia na poskytovanie služby.  
2.8 Koncové zariadenia sú telekomunikačné zariadenia nevyhnutné na 
poskytovanie služby a umožňujúce jej poskytovanie v dohodnutom rozsahu a kvalite. 
Zoznam vhodných koncových zariadení je súčasťou tohto cenníka.  
2.9 Zriadenie služby zahŕňa zriadenie vnútorného rozvodu (ak je to potrebné) a 
inštaláciu a pripojenie koncových zariadení v bežnom rozsahu prác. Zriadenie služby 
nezahŕňa inštalačné práce ani iné práce a materiál nad bežný rozsah prác.  
2.10 Aktivácia služby sú technické a administratívne úkony potrebné na uvedenie 
alebo znovu uvedenie služby do funkčného stavu. 
 

Článok III 
 
Špecifikácia služby TV  
SiNET poskytuje službu TV prostredníctvom služby: Káblová TV základ na základe 

rozhodnutia o registrácii retransmisie č. TKR/325 vydaným Radou pre vysielanie 
a retransmisiu, Dobrovičova č. 8, 811 09  Bratislava, zo dňa 10.07.2012.  
Programová štruktúra programov ponúkaných v rámci obce Lendak a Lučivná je 
dostupná na www.sinet.sk. Pre poskytovanie služby TV nie sú potrebné žiadne 
koncové zariadenia. 
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Článok IV 
 

Ceny programových balíkov TV 
 

Názov produktu 
Mesačný 
poplatok 

Káblová TV základ  5,90 € 

Nová prípojka domácnosti   77,00 € 

Zriadenie druhej alebo ďalšej TV zásuvky 30,00 € 

 
Ostatné ceny 
 

Názov produktu Poplatok 

Poplatok za úhradu faktúry cez SIPO mesačne 0,35 € 

Zasielanie papierovej faktúry mesačne 1,00 €  

Poplatok za obnovenie prípojky (Aktivačný poplatok)* 20,00 € 

Pokuta za neposkytnutie súčinnosti*  50,00 €   

Zmluvná pokuta za porušenie všeobecných podmienok* 150,00 € 

Pokuta za neoprávnené používanie služby treťou osobou *  200,00 € 
 

Ceny sú uvádzané vrátane DPH 

* Poplatok splatný  jednorázovo  

 

Zmluvnou pokutou za neposkytnutie súčinnosti si môže SiNET uplatniť aj v prípade, 
ak účastník neposkytne SiNETu (alebo ním poverenej tretej osobe) nevyhnutnú 
súčinnosť k zriadeniu služby a zmluva zanikne jednostranným úkonom ešte pre tým, 
ako bola služba zriadená.  
 
 
V Poprade  01. 07. 2012 
Ing. Zagora Peter  konateľ 


