
OZNÁMENIE O ZMENE VÝŠKY POPLATKU  

ZA KÁBLOVÚ TELEVÍZIU OD 1.4.2021 
  

          Dňa 18.2.2021 bol na obec Klieština doručený od spoločnosti 

KATES s.r.o. e-mail o nových - zvýšených tarifách KDS platných od 

1.1.2021 za poskytovanie elektronických komunikačných služieb za 

káblovú televíziu spoločnosťou KATES s.r.o. Cena za poskytovanie 

služieb retransmisie sa zvýšila zo sumy 4,80- Eur na sumu 6,- Eur za 

mesiac. Na základe uvedeného e-mailu bolo na 24.2.2021 na 09.00 

hod. zvolané na obecnom úrade v Dolnej Marikovej stretnutie 

starostov dotknutých obcí Hatné, Klieština a Dolná Mariková so 

zástupcami spoločnosti KATES s.r.o. Zúčastnené strany sa dohodli, že 

nové tarify sa budú meniť až od 1.4.2021, nakoľko tarify boli 

zaslané oneskorene, až vo februári 2021 a občania nemajú možnosť 

v prípade nesúhlasu si káblovú TV odhlásiť, pričom niektorí občania 

poplatok za káblovú TV na rok 2021 už zaplatili.  

          Vzhľadom k tomu, že v roku 2020 bola uzatvorená nová zmluva 

o nájme nebytových priestorov s vlastníkmi bytového domu č. 184 

v Hatnom, upravujúca podmienky nájmu nebytových priestorov za 

účelom umiestnenia hlavnej stanice pre káblovú televíziu, kde sa 

okrem iného zvýšil aj niekoľko rokov nemenený nájom zo sumy 

1200,- Sk na sumu 300,- Eur ročne a súčasne je nevyhnutné zvlášť 

platiť aj elektrickú energiu spotrebovanú prevádzkou vysielacích 

zariadení káblovej TV umiestnených na bytovom dome Hatné č. 184 

(celkové náklady sa rozpočítavajú podľa počtu účastníkov KT 

jednotlivých obcí), dohodli sa starostovia obcí Dolná Mariková, Hatné 

a Klieština na jednotnom mesačnom poplatku 5,50- Eur v období od 

1.1.2021 do 31.3.2021 (tento zostáva nezmenený) a mesačnom 

poplatku 6,50- Eur v období od 1.4.2021 do 31.12.2021. Teda nový 

poplatok v roku 2021 za káblovú TV by bol v sume 75,- Eur (16,50 

+ 58,50 = 75,- Eur) pre domácnosť.  
          

          Uvedený návrh poplatku za káblovú televíziu bol predložený aj 

na rokovanie obecného zastupiteľstva obce Klieština dňa 26.2.2021, 

kde poslanci OZ prijali uznesenie č. 64/2021, ktorým výšku poplatku 

pre rok 2021 schválili.  
 

                                                                      JUDr. Rastislav Bačík v. r.  

                                                                                 starosta obce 


