
 

 

 

 

Všeobecné podmienky spoločnosti pre poskytovanie rozhlasového a televízneho vysielania, ktoré 

je dostupné prostredníctvom siete Internet s využitím služieb tretej strany - spoločnosti 

SledovanieTV.sk s.r.o. 

 

Tlapnet SK, a.s., so sídlom Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava, IČO: 52 329 160, zapísaná 

v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6935/B ( ďalej len „ TSK“ alebo „ 

poskytovateľ“) vydáva v zmysle § 44 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách ( 

ďalej len „ ZEK“) tieto všeobecné podmienky pre poskytovanie rozhlasového a televízneho vysielania, 

ktoré je dostupné prostredníctvom siete Internet s využitím služieb tretej strany - spoločnosti 

SledovanieTV.sk s.r.o.( ďalej len „služba“). Tieto všeobecné podmienky ( ďalej len „ VP“) upravujú 

podmienky poskytovania služby a práva a povinností poskytovateľa a fyzických a právnických osôb ako 

užívateľov služby. 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA: 

1.  Spoločnosť poskytuje službu v súčinnosti a na základe zmluvného vzťahu s obchodnou spoločnosťou  

SledovanieTV.sk s.r.o., IČO: 47 374 063, IČ DPH SK2023858782, zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 91580/B, so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava ( 

ďalej len “ partner” alebo “ tretia strana”). 

2. Všetky právne vzťahy vyplývajúce z poskytovania služby spoločnosťou a jej užívaním zo strany klienta 

ako konečného spotrebiteľa služby sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami tretej strany -. 

spoločnosti SledovanieTV.sk, s.r.o., ktoré sú voľne dostupné na web stránke tretej strany: 

https://sledovanietv.sk/info/s/vop, prípadne primerane VP i spoločnosti. 

3. Klient týmto udeľuje svoj súhlas s všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti, ktoré sú voľne 

dostupné na web stránke: www.tlapnet.sk a zároveň je si vedomý a vyjadruje svoj súhlas s všeobecnými 

obchodnými podmienkami tretej strany - spoločnosti SledovanieTV.sk s.r.o. 

II. Súhlas klienta a splnomocňovacie ustanovenia:  

1. Klient týmto splnomocňuje spoločnosť, aby klienta zastupovala pri právnych rokovaniach 

spočívajúcim v prevedení objednávky služby televízneho a rozhlasového vysielania v dohodnutom 

rozsahu v spoločnosti SledovanieTV.sk s.r.o., a to aby v súvislosti s vykonaním tejto objednávky 

vyjadrila spoločnosť za klienta súhlas s podmienkami používania služby a potvrdila zoznámenie sa so 

samostatnými zmluvnými dohodami, ako aj prijala všetky ďalšie rokovania, ktoré sú k tomuto potrebné v 

mene klienta. 

 

 

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1.8.2019. 

https://sledovanietv.sk/info/s/vop
http://www.tlapnet.sk/

