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ZZ  mm  ll  uu  vv  aa  oo  zzaabbeezzppeeččeenníí  aa  rreeaalliizzáácciiii  vvýýrroobbyy  aa  vvyyssiieellaanniiaa  iinnffoorrmmáácciiíí  

        uzatvorená podľa  § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 
 

Článok l. 
Zmluvné strany 

 
1. Zhotoviteľ: 
 
      Mestská televízia Trnava, s. r. o. 
      Hlavná 1 
      917 01  Trnava  
      v zastúpení konateľom: PhDr. Dália Šaškovičová 
      IČO    : 36 21 96 81  
      DIČ    : 2021376280 
      IČ DPH   : SK2021376280 
      IBAN                                  : SK17 0900 0000 0002 8492 5266 
       
 
2. Objednávateľ: 
 
      ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 
      Trhová 2 
      917 01 trnava 
      v zastúpení  predsedom: Ing. Vladimír Púčik    
      IČO    : 318 263 85 
       DIČ                           : 2021177246 
      IBAN                                  : SK46 0900 0000 0050 5718 7198 
        

                                               
  Článok II. 

Úvodné ustanovenia 
 

1) Zhotoviteľ je vysielateľom, ktorý má oprávnenie na vysielanie na základe licencie 
udelenej podľa Zákona; 
2)   Zhotoviteľ realizuje vysielanie prostredníctvom UPC Digitál, Magia (Slovak Telecom),             
Swanu(MAX multimedia),DVB-T multiplexu, káblových rozvodov na území mesta Trnava a okolitých 
obcí; 
3)   V súvislosti s vysielaním poskytuje Zhotoviteľ na území mesta Trnava a okolitých obcí 
reklamnú činnosť miestneho významu; 
4) Objednávateľ požiadal Zhotoviteľa o Výrobu Reklamy a Šírenie Reklamy, dohodli sa Zhotoviteľ  
a Objednávateľ na tejto Zmluve: 

Článok III. 
Predmet zmluvy 

 

1 ) Predmetom tejto zmluvy je výroba a odvysielanie 3 informačných príspevkov do dvoch minút 
(7 dní v priebehu mesiaca, s periodicitou odvysielania štyrikrát denne) pre objednávateľa 
prostredníctvom vysielania podľa čl. II tejto zmluvy. 
                                     

Článok IV. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1 )  Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť dodanie informačných podkladov podľa bodu 1. čl. III., na  

základe ktorých zhotoviteľ spracuje spravodajské príspevky.  
 2 )  Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi informácie najneskôr 5 pracovných dni pred 
začiatkom akcie.  
3 ) Zhotoviteľ na základe platnej legislatívy v záujme dodržania zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách  si vyhradzuje právo  pred referendom 
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a v období volebnej kampane nevysielať spravodajské príspevky a diskusie, ktoré by 
nezabezpečovali objektívnosť, nestrannosť, rovnaké možnosti a vysielací priestor pre všetky 
zainteresované strany, či kandidátov uchádzajúcich sa o priazeň voličov.  
        

Článok V. 
Čas plnenia 

 
Táto zmluva je dohodnutá na dobu určitú od 01. 02. 2017 do 31. 12. 2017. 
 

Článok VI. 
Cena 

 
1 ) Cena za výrobu a odvysielanie informačných príspevkov podľa článku III. bola medzi zmluvnými 
stranami dohodou stanovená na sumu 246,50,-€ (slovom: dvestoštyridsaťšesťeur a 50 centov) bez 
DPH, t. j.: v  sume: 295,80,-€ (slovom: dvestodeväťdesiatpäťeur a 80 centov) s DPH za výjazd štábu 
(za akciu). 
2 ) V prípade, že by objednávateľ požadoval nakrútenie a odvysielanie príspevku navyše 
v porovnaní s tým, čo je uvedené v článku III., dofakturuje sa suma uvedená v článku VI. bod 1. za 
každý ďalší výjazd štábu (akciu). 

 
Čl. VII. 

Osobitné ustanovenia 
 
         1 )  V prípade neplnenia predmetu zmluvy v dohodnutom rozsahu, výške, obsahu 
spôsobeného úmyselným konaním jednej zmluvnej strany môže druhá zmluvná strana od zmluvy 
odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy sa stane účinným dňom doručenia oznámenia o odstúpení od 
zmluvy jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane. 
         2 )  Ak objednávateľ bude v omeškaní s platbou ceny za výrobu a vysielanie reklamy,  
zhotoviteľ si vyhradzuje právo pozastaviť vysielanie jeho reklamy do doby úhrady ceny za výrobu a 
vysielanie reklamy. 
          3 )  Objednávateľ môže vypovedať túto zmluvu bez udania dôvodu v ďalej uvedených 
výpovedných lehotách, pričom v tomto prípade je objednávateľ povinný zhotoviteľovi uhradiť 
zmluvnú pokutu dohodnutú takto: 
 a)  ak objednávateľ vypovie zmluvu 7 dní pred termínom odvysielania reklamy, zmluvná 
pokuta predstavuje 30% z dohodnutej ceny stanovenej v čl. VI. 
 b) ak objednávateľ vypovie zmluvu menej ako 7 dní pred termínom odvysielania reklamy, 
zmluvná pokuta predstavuje 50% z dohodnutej ceny stanovenej v čl. VI.  
  
Výpovedná lehota začne plynúť v deň nasledujúci po doručení výpovede zhotoviteľovi. 
 

Článok VIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
         1 )  Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomným dodatkom podpísaným obidvoma 
zmluvnými stranami. 
         2 )  Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 
         3 )  Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými 
stranami. 
         4 )  Obe strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a zrozumiteľne a že sú s jej 
obsahom dôkladne oboznámené na dôkaz čoho ju podpisujú. 
         5 )  Vzťahy touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 
 
V Trnave dňa 30. 01. 2017                                   
 
 
 
 
 
 
  ...........................................                                                       ......................................... 
                 Zhotoviteľ                                                                                 Objednávateľ 


