
Článok 5
Povinnosti Poskytovateľa

Poskytovatel' sa počas zmluvného obdobia zaväzuje v prípade nahlásenia výpadku vysielania Klientom
overiť, či je výpadok spôsobený z jeho strany a neodkladne zabezpečiť odstránenie, ako aj poskytnúť
bezodplatnú servisnú a konzultačnú podporu.

Článok 6.
Trvanie zmluvy

Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, t.j. do 31.12.2012 a nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma
zmluvnými stranami.
Zmluva zaniká:
a.) uplynutím doby trvania
b.) písomnou dohodou zmluvných strán
c.) odstúpením od zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvných strán v prípade podstatného porušenia tejto
Zmluvy druhou zmluvnou stranou.

Článok 7
Vyššia moc

Žiadny z účastníkov tejto zmluvy nezodpovedá za porušenie svojich povinností vyplývajúcich z tejto
zmluvy, ak bolo spôsobené vyššou mocou. Za vyššiu moc sa považuje okolnosť, ktorá nastala nezávisle
na vôli povinnej strany, pokial' bráni v plnení povinností, pričom nie je možné spravodlivo požadovať,
aby povinná strana túto prekážku alebo jej následky prekonala alebo ich odvrátila a to ani vynaložením
akéhokol'vek úsilia, na ktorom je možné trvať. Povinná strana sa nemôže odvolávať na vyššiu moc pokial'
na jej účinky bez zbytočného odkladu písomne neupozornila druhú zmluvnú stranu.

Článok 8
Záverečné ustanovenia

8.1 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, po jednom pre každú zmluvnú
stranu. Všetky zmeny a dodatky tejto Zmluvy musia byť vyhotovené písomne, po vzájomnej dohode
obidvoch zmluvných strán.
8.2 Skutočnosti, ktoré táto Zmluva neupravuje sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej
republiky a to príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
8.3 Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilí k právnym úkonom, že si Zmluvu pred jej podpisom
prečítali, tejto v celom rozsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom k nej pripájajú svoje
vlastnoručné podpisy.

V Bratislave, dňa: ~~:!~...20 11 V Bratislave, dňa: ({ ...1t..'.201 I

MEDI~ PLANET s.r.o
Planet 20, 821 02 Bratislava

IČO: 44121571
DIČ:2022603143, IČ DPH: SK2022G031/l

Bank. spojenie: 255715~35810200
Spol.reg. OROSBralislava l. odi Sro 'II. ~ 3~~"'

..............ťž. .
Za MEDIA PLANET S.r.o.

MgA. Kamil Šrámek, konatel'

T V Pl Z j Neh, s.r.o.
HOLUBYHO 42

{
90201 PE Z.J.N 9- .
\.. -- --

/ )
Za TV PEZfNOK, s.r.o.
Peter Bittner, konatel'


