
 

Správa o činnosti obchodnej spoločnosti Kábel TV Močenok za rok 2018 

 

Činnosť obchodnej spoločnosti Kábel TV Močenok bola i v roku 2018 uskutočňovaná 

v súlade so  zmluvou uzatvorenou s akciovou spoločnosťou Slovanet Bratislava.  

 

Na základe tejto zmluvy platnej do roku 2027 prevádzku káblovej televízie, opravy hlavnej 

stanice, káblových  rozvodov a retransmisiu televíznych kanálov i v roku 2018 zabezpečila   

na svoje náklady akciová spoločnosť Slovanet Bratislava. Prevádzkovateľ plní svoje záväzky 

v dohodnutom rozsahu a termínoch. 

 

V retransmisii je zabezpečený základný balík TV kanálov a vysielanie kanálu TV Močenok 

v cene 13,50 Euro s DPH za štvrťrok. Cena za jeden mesiac je 4,50 Euro s DPH. 

Oproti zmluvne dohodnutej cene základného balíka došlo zo strany Slovanet, a.s. Bratislava 

k zvýšeniu poplatku o 1 Euro aj s DPH z titulu nárastu licenčných poplatkov. Túto skutočnosť 

Slovanet Bratislava písomne oznámil občanom a v zmysle zákona č.351/2011Z.Z. 

o elektronických komunikáciách ich informoval o možnosti odstúpenia od zmluvy 

o poskytovaní služieb. Občania sa na základe toho rozhodli podľa svojho uváženia.    

 

Postúpenie práv a povinností prevádzkovateľa na akciovú spoločnosť Slovanet je pre KTV 

Močenok a obec je i naďalej ekonomicky výhodné. Prevádzkovateľ i v roku 2018 zabezpečil 

na svoje náklady prevádzku, údržbu a opravu káblových rozvodov i zariadení káblovej 

televízie. Za prenájom káblových rozvodov zaplatil  kvartálne dohodnuté nájomné, ktoré sa 

v zmysle zmluvy vypočítava vo výške 7% z celkových štvrťročných tržieb Slovanet 

Bratislava v obci. V roku 2018 bolo zaplatené nájomné vo výške 6335,68 Euro čo je 7% 

z celkových tržieb Slovanet Bratislava v obci v roku 2018.  

 

Hospodárenie v roku 2018 bolo charakterizované nasledovnými údajmi: 

- Aktíva spoločnosti    16 048,65 - Euro 

- Pasíva spoločnosti     15 057,90 - Euro 

Pasíva sa znížili o 298,80 Euro a aktíva sa zvýšili o 691,95 Euro. Hospodársky rok 2018        

sa skončil so ziskom 990,75 - Euro.  

 

Tvorbu a vysielanie programu TV Močenok zabezpečuje mediálne oddelenie obce.  

V programe TV Močenok je zabezpečený pravidelný priamy prenos nedeľnej svätej omše 

a jej repríza v týždni.  

 

Obchodná spoločnosť Kábel TV Močenok ako vlastník hlavnej stanice a káblových rozvodov 

v obci licenčne zabezpečuje fungovanie káblovej TV a používanie káblových rozvodov. 

Kábel TV Močenok je držiteľom licencie na TV vysielanie v SR platnej do roku 2022 

a licencie na vysielanie TV v káblových rozvodoch v územnom rozsahu obce, ktoré vydala 

Rada SR pre rozhlasové a TV vysielanie. Kábel TV Močenok za licencie platí predpísané 

poplatky Úradu pre reguláciu, Audiovizuálnemu fondu a zo zákona uhrádza poplatky 

ochranným autorským zväzom a spolkom ako sú SOZA  (Slovenský ochranný zväz autorský), 

OZIS (Ochranné združenie interpretov Slovenska), LOTOS (Spolok lokálnych a region. TV). 

 

V Močenku, dňa 06.03.2019 

 

Ing. Stanislav Šimko 

konateľ spoločnosti 


