
Zm|uva o spolupráci pri televíznom vysielaní č.l3l202l

uzatvorenápodl'a ustanovenia S 269 ods' 2 zákonač.5l3ll991Zb. obchodný zákonnik, v znení
neskoľších pľedpisov (ďalej len,,obchodný zákonník"), (ďalej len,,zmluva")

Clánok I
Zmluvné stľany

Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
ICO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
(ďalej len,,objednávateľ")

Mesto Šal'a
Nám. Sv. Trojice 7,g27 15 Šaľa
Mgr. Jozef Belický, primátoľ
003061 85
202r024049
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

662784900511111
sK481 1 1 10000006627849005
Bc. Dajana Hanesová
+42r 905 585 626
hanesova@sala.sk

a

obchodné meno]

Sídlo:
IČo:
Zapisaný v:

Štatutámy orgán:

Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len,,RTV KREA")

obchodné meno

Sídlo:
lČo:
Štatutámy orgán
Zapisaný v:

RTv KREA s.ľ.o.
Kolónia 3159148,924 01 Galanta
52 180 191

obchodnom registri okĺesného súdu Trnava
oddiel: Sro, VloŽka číslo: 4383llT
PhDr. Zoltén Horváth - konatel'

Slovenská sporiteľňa, a.s.

sK14 0900 0000 0051 5497 3668

a

KREATIV GA spol. s ľ.o.

Drevená 888,924 01 Galanta
36 679 046

Mgr. Daniela Horváthová - konateľ
obchodnom registri okĺesného súdu Tmava
oddiel: Sro, Vložka číslo: I9035lT

(ďalej len,,vysielateľ")
(objednávateľ, RTV KREA a vysielateľ sú ďalej v tejto zmluve spoločne označovaní aj ako

,,zmluvné strany")



Clánok II
Úvodné ustanovenia

1. Vysielateľ je vysielateľom pľogramovej ponuky KREATIV GA v súlade so zákonom

č. 30812000 Z. z. o vysielani a rctransmisii a o zmene zákona č. 19512000 Z. z.

o telekomunikáciách, v zneni neskoľších predpisov (ďalej len ,,zákoĺ o vysielaní

a ľetľansmisii"), ktoý má oprávnenie na vysielanie na zák|ade licencie č. T/I9I udelenej

ľozhodnutím Rady pre vysielanie a retransmisiu é.T119112006, podľa zákona o vysielaní

a ľetľansmisii'

2. obrazovým spravodajským príspevkom je príspevok, ktoý je technicky spôsobilý na

televizne vysielanie v rámci spravodajstva v regionálnej televízii aktorého časový ľozsah je

najviac 2 (slovom: dve) minúty.

3. obrazovým príspevkom je príspevok, ktoý je technicky spôsobilý na televizne vysielanie

v ľegionálnej televízii a ktoľého časový rozsah je viac ako 2 (slovom: dve) minúty a menej

ako 5 (slovom: päť) minút. Obrazové príspevky vysielateľ odvysiela mimo spravodajstva.

Cena spracovania a odvysielania obtazových príspevkov je súčasťou ceny podľa článku IV

zmluvy.

4. Tlačová konferencia je obrazovým spľavodajským príspevkom pokiaľ jej časový ľozsah

nepresiahne časový rozsah obrazového spľavodajského pľíspevku podľa článku II ods. 2

zmluvy. Tlačová konfeľencia je obrazoqým príspevkom pokiaľ jej časový rozsah nepľesiahne

časový rozsah obrazového spravodajského príspevku podľa článku II ods. 3 zmluvy. Tlačová

konferencia, ktorej časový ľozsah presiahne časový ľozsah obrazového príspevku podl'a

článku II ods. 3 zmluvy bude zverejnená v plnom rozsahu len na internetovej stránke

vysielateľa a vysielateľ znej odvysiela zostrih v časovom ľozsahu obľazového

spravodajského príspevku alebo obrazového príspevku podľa pokynu objednávateľa.

čhnok III
Pľedmet zmluvy

l. Predmetom tejto zmluvy je záväzok RTV KREA zabezpečiť' aby vysielateľ spracoval

a odvysielal obľazové spľavodajské príspevky z kulturnych, spoločenských a špoľtových

podujatí, tlačových besied organizovaných objednávateľom, z rokovaní Mestského

zasfupiteľstva v Šali, z pľacovných stretnutí pľimátoľa s pľedstavitelmi štátnych oľgánov

a orgánov samosprávy, podnikateľských subjektov, príspevky a infoľmácie

o pripľavovaných aktivitách mesta - pozvánky, ýbeľové konania, obchodné veľejné súťaže,

zámery na pľedaj, či prenájom majetku, verejné obstaľávania, publicitu ohľadom



reallzovaných pľojektov mesta a pod., podľa požiadaviek objednávateľa, a to maximálne 10

príspevkov mesačne.

2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok objednávateľa poskytnúť a dodať RTV KREA údaje,

informácie, podnety a podklady a uhradiť cenu v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.

objednávateľ je oprávnený poskytnúť a dodat' údaje, informácie, podnety a podklady

priamo vysielateľovi.

3. Refeľent pre komunikáciu mesta Šaľa oficiálnou pozvánkou, alebo telefonicky oznámi

vedúcemu vydania vysielateľa, tel. 0911 090 lll, e-mail: noviny@ľtvkľea.sk, podujatia

organizované objednávateľom (miesto, čas, charakter podujatia). Vysielatel' obrazový

spľavodajský príspevok odvysiela do 3 dní odo dňa konania podujatia, pokiaľ sa zmluvné

stľany nedohodnú inak.

4. Táto zmluva sa nevzťahuje na výľobu a vysielanie reklamy.

Čhnok IV
Cena a platobné podmienky

1. Zmluvĺé strany sa dohodli, že cena za výkony podľa tejto zmluvy je 1500 € (slovom:

tisícpäťsto eur) polročne vrátane DPH. Uvedená cena je konečná azahÍíru všetky výdavky

spojené s prípľavou a odvysielaním príspevkov, vľátane dopľavných výdavkov.

2. Cena je pevná a nemenná počas celého zmluvného obdobia.

3. RTV KREA vŽdy polľočne vystaví faktúru _ daňový doklad na úhľadu za plnenie poskýnuté

podľa zmluvy. objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu poukázaním na účet RTV KREA

uvedený v Čt. I zmluvy do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.

4. RTV KREA si môŽe uplatniť v prípade omeškania s plnením peňažných závázkov

objednávateľa úľok z omeškania vo výške 0,05 yo z fakturovanej sumy za kažďý deťl

omeškania aj foľmou vystavenia faktúľy splatnej 30 dní odo dňa jej doručenia

objednávateľovi.

5' Cena úľoku bude účtovanábez DPH.

čHnok V
Pľáva a povinnosti objednávatel'a

1. objednávateľ sa zaväzuje poskýnúť RTV KREA a vysielateľovi (regionálnej televízii

KREATIV GA) potrebnú súčinnosť, včas oboznámiť vysielateľa a RTV KREA s pokynmi,

infoľmáciami a údajmi potľebnými na vykonanie činností podľa tejto zmluvy. objednávateľ

je zodpovedný za spľávnost'infoľmácií a údajov, ktoľé poskytne vysielateľovi

alebo RTV KREA.



2. objednávateľ sazavázĺĺje, že zaplati RTV KREA cenu podľa tejto zmluvy.

3. V prípade chybne odvysielaného obľazového spravodajského príspevku alebo obrazového

pľíspevku, preukázateľne zavineného vysielatel'om, má objednávateľ nárok na náhľadné

odvysielanie v dohodnutom termíne. objednávateľ môže uplatniť reklamáciu chybne

odvysielaného obrazového spravodajského príspevku alebo obrazového príspevku alebo

neodvysielaného obrazového spravodajského príspevku do 30 kalendáľnych dní odo dňa

chybne odvysielaného obľazového spravodajského príspevku alebo obľazového príspevku,

resp. dňa, v ktorom mal bý obrazový spravodajský príspevok alebo obrazový príspevok

odvysielaný, inak tieto jeho právazanikajú. objednávateľ uplatňuje reklamáciu

u vysielateľa.

4. objednávateľ má právo vyjadriť sa k investigatívnym reportážam vyhotoveným

vysielateľom, ktoľých objektom je činnosť objednávateľa, jeho oľgánov alebo organizácii

v jeho ziaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti.

5. Ak vysielatel' nesplní svoje povinnosti podľa tejto zmluvy abez zavinenia objednávateľa

poruší svoj zäväzok vykonať riadne a včas objednané činnosti, objednávateľ môže od zmluvy

odstupiť.

čHnok VI
Pľáva a povinnosti vysielatel'a

1. Vysielatel' sa zavdzuje, Že činnosti podľa tejto zm|uvy vykoná sám, na vlastnú

zodpovednosť, s odbornou starostlivosťou a to v ľozsahu, kvalite, za odplatu a v čase podľa

ustanovení tejto zmluvy, podl'a pokynov objednávateľa (Mesto Šaľa) na svoje náklady a na

vlastné nebezpečenstvo; pokiaľ by vysielateľ mal vykonávať časti činností pľostľedníctvom

tľetích osôb, je povinný vyžiadať si písomný súhlas objednávateľa a RTV KREA. Zavýkony

tretích osôb zodpovedá vysielateľ v plnom rozsahu tak, ako by predmetné činnosti

uskutočňoval sám.

2. Vysielateľ sa zaväzuje na poŽiadanie infoľmovať objednávateľa a RTV KREA o vykonávaní

činností podľa tejto zmluvy.

3. Vysielateľ sazaväzuje, Že objednávateľa a RTV KREA bez zbytočného odkladu upozoľní na

nevhodnosť pokynov, ktoré bránia riadnemu vykonaniu činností, ak objednávateľ napriek

upozoľneniutrvá na objednávke a pokynoch, vysielateľ môŽe od zmluvy odstupiť.

4. Vysielateľ je oprávnený ukončiť vysielanie obrazových spravodajských príspevkov

aobrazových príspevkov avypovedať zmluvu vprípade, že objednávateľ neplní svoje

finančné alebo iné zmluvné záväzky, ktoré má podľa tejto zmluvy.

5. Vysielateľ je oprávnený odmietnuť vysielanie obrazových spravodajských príspevkov



a nezabezpečiť ich vysielanie v prípade ak podľa uváženia vysielateľa by ich vysielaním

mohlo prísť:

a) k porušeniu platných právnych pľedpisov Slovenskej ľepubliky;

b) k porušeniu povinností a podmienok stanovených licenciou na prevádzkovanie

televízneho vysielania;

c) k moŽnému postihu vysielateľa zo stľany tretích subjektov (napr' sporom vzniknutých

v súvislosti s ochľanou pľáv duševného vlastníctva, ochľany osobnosti);

d) ohľozeniu opľávnených záujmov vysielateľa vo vzťahl k tretím subjektom, najmä

však k prevádzkovateľom rozhlasovéh o a televizneho vysielania.

6. V prípade mimoriadnych programových zmien a mimoriadnych udalostí má vysielateľ právo

presunúť vysielanie obrazových spravodajských príspevkov na najbliŽší možný teľmín.

7. Vysielateľ zodpovedázaobjektívnosť obrazových spravodajských príspevkov.

8. Vysielateľ má výhľadné právo na vysielanie a šíľenie obrazových spravodajských príspevkov

a obrazových príspevkov vyrobených vysielateľom.

9. Vysielatel' je zodpovedný za spôsobenú škodu v rozsahu stanovenom zmluvou. Vysielateľ

nezodpovedá objednávateľovi zažiadne výdavky, pohľadávky, škody alebo náklady vrátane

straty zisku alebo za iné ekonomické straty v dôsledku akéhokoľvek porušenia zmluvy alebo

zo zákonavychádzajtlcej povinnosti mimo rámca čiastok za neodvysielané azadávateľom

uhľadených obrazových spľavodajských pľíspevkov.

čtánok VII
Pľáva a povinnosti RTv KREA

1. RTV KREA sa zavänlje, Že činnosti podľa tejto zmluvy vykoná sama' na vlastnú

zodpovednosť, s odbornou staľostlivost'ou a to v rozsahu, kvalite, za odplatu a v čase podľa

ustanovení tejto zmluvy, podľa pokynov objednávateľa na svoje náklady ana vlastné

nebezpečenstvo; pokiaľ by mala vykonávať časti činností prostľedníctvom tretích osôb, je

povinná vyžiadať si písomný súhlas objednávateľa avysielateľa. Za výkony tretích osôb

( tľetia osoba je v tejto zmluve regionálna televizia KREATIV GA) zodpovedá RTV KREA
v plnom ľozsahu tak, ako by predmetné činnosti uskutočňoval sám.

2. RTV KREA sa zaväzuje na požiadanie informovať objednávatel'a a vysielateľa

o vykonávaní činností podľa tejto zmluvy.

3. RTV KREA sa zaväzuje upozorniť objednávateľa avysielateľa bez zb5,točného odkladu na

nevhodnosť objednávateľových alebo vysielateľových pokynov, ktoľé bránia riadnemu

vykonaniu činností; ak objednávatel'napriek upozorneniu trvá na objednávke a pokynoch,

RTV KREA môŽe od tejto zmluvy odstúpiť.



čhnok VIII
Zodpovednost' zmluvných stľán a zmluvné pokuty

1. Zmluvné stľany upľavujú touto zmluvou zodpovednost' za porušenie zmluvných povinností

pre prípad nesplnenia povinnosti alebo omeškania s plnením povinnosti. Zodpovednosť za

škodu a zodpovednosť za chyby plneniaje pľedmetom zákonnej úpľavy.

2. Zm|wné strany zabezpečujú splnenie najzávažnejších povinností z tejto zmluvy zmluvnou

pokutou.

3. objednávatel'má právo na zmluvnú pokutu, ak:

a) Vysielateľ napľiek včasnému uplatneniu práva objednávateľom neodvysiela v celom

ľozsahu tlačovú konferenciu zvolanú objednávateľom (čl' II ods.4),

b) Vysielateľ odvysiela taký neobjednaný príspevok o udalosti, ktory bude V ľozpore so

zákonom.

4. Dohodnutá zmluvná pokuta za porušenie každej povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou

je 100 € (slovom: jednosto euľ).

čHnok IX
ochľana údajov

1. Zm|uvné strany sa vzájomne zaväzuju ochľaňovať infoľmácie podľa tejto zmluvy a jej obsah,

ľesp. iné infoľmácie o druhej zmluvnej strane, ktoré nie sú verejne prístupné a zmluvná

stľana ich označí za ,,ďôvemé", ako aj informácie, ktoľé sú predmetom obchodného

tajomstva vzmysle $ 17 obchodného zákonnika, pokiaľ 
'pĺĺujĺ 

pojmové znaky, ktoré ich

kvali fikuj ú ako pľedmet ob chodného taj omstva.

2. Zmluvne strany sazaväzuju informácie, definované v odseku 1., neposkytnut'bez písomného

súhlasu ostatných zmluvných strán inej osobe, nezneužit'tieto inťormácie vo svoj vlastný

prospech ani v prospech inej osoby a uľobiť všetky potľebné opatľenia pred sprístupnením

týchto infoľmácií neopľávnenou osobou.

Clánok X
Neodvrátitel'né okolnosti

1. Neodvrátiteľné okolnosti, ktoré vylučujú zodpovednosť za nedodrŽanie závázkov zo zmluvy

a za škodu, sa rozumejú najmä udalosti:

a) spôsobené vyššou mocou (najmä pľíľodnými silami, počasie);

b) osobitné okolnosti, ktoých vznik nemá pôvod v realizác1i obchodných vzťahov (napr.



násilné akcie a z nich vyplyvajúce dôsledky, ľespektíve opatrenie štátu politického

charakteru, priemyselné a ine katastrofy, občianske nepokoje, vojenské opeľácie, štátne

alebo regionálne stavy pohotovosti, zásahy štátu alebo iných príslušných autorít, poruchy

spojových služieb, technické chyby vysielania, nedostatok elektriny' dodľŽiavanie

zŕtkonných predpisov alebo licenčných podmienok zo strany pľevádzkovateľa vysielania,

vľátane dodrŽiavania zákonných povinností' akými je napríklad poskytovanie informácií

verejnosti).

2. Zm|wne strany sa oslobodzujú od zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie

zmluvných závdzkov, pokial' ich splnenie bolo ovplyvnené alebo znemožnené

neodvľátiteľnými okolno st'ami.

Clánok XI
Doručovanie

1. Akékol'vek pľejavy vôle zmluvných strán súvisiace so zmluvou, budú vyhotovené

písomne a doručené druhej zmluvnej stľane osobne alebo zaslané poštou, ak v zmluve nie je

uvedené inak.

2. odstúpenie od zmluvy a výpoveď doručujú zmluvné strany formou doporučenej zásíelky,

alebo osobne a druhá zm|uvná strana prevzatie písomne potvrdí.

3. Všetky písomnosti sa povaŽujú za doručené aj v prípade neprevzatia zásielky odoslanej

poštou zmluvnou stľanou na adresu sídla alebo miesta podnikania druhej zmluvnej stľany

alebo na adresu uvedenú v Článku I zmluvy, pričom za deň doručenia sa považuje prvý deň

nasledujúceho mesiaca po odoslaní písomnosti zmluvnou stranou.

4. V prípade doručovania písomnosti elektronicky alebo faxom, druhá zmluvná strana

bezodkladne potvrdí prijatie tejto písomnosti preukaznou foľmou (elektronicky, faxom).

Clánok XII
Tľvanie azánikzmluvy

l . Zmluva sa uzatvára na dobu uľčitú, a to odo dňa 1 . I .202I do 3I.l2.202l .

2. Touto zmluvou sa riadia zmluvné strany aj v období pred nadobudnutím účinnosti tejto

Zmluvy, tj. od 0|.01.2021do nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

3. Zmluvné stľany sa dohodli, že zmluvuje možné ukončiť:

a) výpoveďou bez udania dôvodu v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá začina

plynúť od prvého kalendámeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po

doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane;



b) okamžitýn odstúpením od zmluvy v prípadoch uvedených v zmluve.

4. odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia zmluvnej strane, ak v zmluve nie je

uvedené inak.

čhnok XIII
Záxerečné ustanovenia

l. Táto zm|uva nadobúda platnost' a je pre zmluvné strany záväzná dňom podpisu oprávnenýrni

zástupcami oboch zmluvných strán; ak opľávnení zástupcovia zmluvných strán nepodpíšu

túto zmluvu v ten istý deň, tak ľozhodujúci je deň neskoršieho podpisu. Táto zmluva

nadobúda účinnost' dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šal'a,

v súlade s ustanovením $ 5a zákona č.2||12000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a

o Zmene a doplnení niektorych zákonov (zákon o slobode informácií) v zneni neskorších

pľedpisov v spojení s $ 47a zákona č. 4011964 Zb. občiansky zákonnik v zneni neskorších

predpisov.

2. Zmluvne strany sa dohodli, že žiadna zo zm|uvných strán nie je opľávnená bez písomného

súhlasu ostatných zmluvných strán previesť svoje práva a povinnosti vyplyvajúce z tejto

zmluvy na inú osobu'

3. Pri plnení svojich povinností sú zmluvné strany povinné postupovat' tak, aby nedošlo k

poškodeniu práv a opľávnených záujmov zmluvných strán.

4. Ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným, neplatné ustanovenie sa

pokladá za Zmenené alebo vynechané v rozsahu požadovanom pľe odstránenie neplatnosti,

a zostävajuca časť tejto zmluvy bude naďalej platná a účinná.

5' Zm|wné strany môŽu Zmeny alebo doplnenia k tejto zmluve robiť len v písomnej forme

dodatkom knej po vzájomnej dohode ajeho podpisom štatutámymi zástupcami oboch

zmluvných stľán.

6. Yzťahy vyplyvajúce ztejto zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej ľepubliky'

Pľáva a povinnosti bliŽšie neupľavené v tejto zmluve sa ľiadia príslušnými ustanoveniami

obchodného zákonnika, ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi

Slovenskej republiky.

1. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých vysielateľ

a RTV KREA dostanú po jednom vyhotovení a objednávatel'dve vyhotovenia.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, Že sú v plnom rozsahu spôsobilé na právne úkony, Že ich vôl'a pri

uzatvárani tejto zmluvy bola slobodná aváŽna, že jej pľejav je im úplne zrozumiteľný

a určitý, že tuto zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok,



I zmluvu si pľečítali, jej obsahu poľozumeli a na znak toho a úplného súhlasu s ňou ju

vlastnoručne podpisujú

V Šali, dňa {9. -{. zc 24

N

RTV s.ľ.o
PhDr. Hoľváth

konatel' tor

KREATIV GA sPol. s.r.o.

Mgľ. Daniela Hoľváthová
konatel'

(/*


