Zmluvao spolupľáci pľi televíznom vysielaní č. / c t/

p//

uzatvorená podl'a ustanovenia Š269 ods. 2 zákona č' 5l3l199| Zb. obchodný zákonník, v znení
neskoľšíchpredpisov (ďalej len,,obchodný zákonník"), (d'alej len,.zmluva")

Clánok I
Zmluvné strany
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:

tČo:

DIČ:
Bankové spojenie:
Čísloúčtu:
IBAN:
Kontaktná osoba:
Telefon:
E-mail:
(ďalej len,,objednávatel"')

Mesto Šaľa
Nám' Sv. Trojice 7,927 15 Šal'a
Mgľ' Jozef Belický, primátor
003061 85

202t024049
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.
662784900s/l l I 1
sK481 1 1 1 0000006627849005
Mgr. Erika Kollerová

s.

+421 905 585 626

kollerova@sala.sk

a

obchodné meno:
Sídlo:

RTv KREA

lČo:
Zapisaný v:

52 180 191
obchodnom ľegistri okľesného súdu Trnava

Štatutárny orgán:

oddiel: Sro, VloŽka číslo:4383IlT
PhDr. Zo|tán Horváth - konatel'

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

s.ľ.o.

Kolónia 3I59l48,924

0l

Galanta

Slovenská sporitel'ňa, a.s.
SKl4 0900 0000 0051 5497 3ó68

a

obchodné meno:
Sídlo:

KREATIV GA spol.

s ľ.o.

Drevená 888, 924

Galanta

lČo:

36 679 046

Štatutárny orgán:

Mgr' Daniela Horváthová - konatel'
obchodnom registľi okľesného súdu Tmava
oddiel: Sľo, VloŽka číslo:19035/T

Zapisaný v:

0l

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

Clánok II
Úvodné ustanovenia

l.

Vysielatel'

je

vysielatel'om pľogramovej ponuky

KREATIV GA

v súlade so zákonom

č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o Zmene zákonač. l95l2OOO Z.

telekomunikáciách, v znení neskorších predpisov (ďalej
a

retransmisii"),

ktoý má oprávnenie na vysielanie na

z.

len ,,zákon o

o

vysielaní

zák|ade licencie č. Tlltgl udelenej

rozhodnutím Rady pre vysielanie a retransmisiu č.Tl19|12006, podľa zákonao vysielaní
a retľansmisii.

2.

obľazovým spravodajským príspevkom je príspevok, ktoý je technicky spôsobilý na televízne
vysielanie v rámci spľavodajstva v ľegionálnej televí zii aktoreho časový ľozsah je najviac 2
(slovom: dve) minúty.

3.

obľazovým príspevkom je príspevok, ktoý je technicky spôsobilý na televízne vysielanie
v regionálnejtelrevizii a ktorého časový rozsah je viac ako 2 (slovom: dve) minúty a menej ako
5 (slovom: pät') minút. obrazové príspevky vysielatel' odvysiela mimo spravodajstva. Cena

4.

spľacovania a odvysie|ania obrazových príspevkov je súčasťouceny podľa článku IV zmluvy.

Tlačová konfeľencia

je

obrazovým spľavodajsk1im príspevkom pokiaľ jej časový rozsah

nepľesiahne časový ľozsah obrazového spravodajského príspevku podľa článku II ods. 2

zmluvy. Tlačová konferencia je obľazovým príspevkom pokiaľ jej časový ľozsah nepľesiahne
časový ľozsah obrazového spravodajského príspevku podľa článku II ods. 3 zmluvy. Tlačová
konferencia, ktoľej časový rozsah pľesiahne časový ľozsah obrazového príspevku podľa článku

II ods. 3 zmluvy bude zveľejnená v plnom ľozsahu len na internetovej stľánke vysielateľa
a

vysielateľ z nej odvysiela zostrih v časovom rozsahu obrazového spravodajského príspevku

alebo obrazového príspevku podľa pokynu objednávateľa.

čHnok III

Predmet zmluvy
Pľedmetom tejto zmluvy

je

záväzok RTV KRE

A

zabezpečiť,aby vysielateľ spracoval

odvysielal obľazové spravodajské príspevky z kultúmych, spoločenských a športových
podujatí, tlačových besied oľganizovaných objednávateľom, z ľokovaníMestského
a

zastupiteľstva v Šali,z pľacovných stretnutí primátora s predstavitel'mi štátnych orgánov
a orgánov samosprávy,

aktivitách mesta

-

podnikateľských subjektov, príspevky a informácie o pripľavovaných

pozváĺlky, výberové konania, obchodné verejné sút'aŽe, zámery na pľedaj,

či prenájom majetku, veľejné obstarávania, publicitu ohl'adom realizovaných projektov mesta
a pod., podľa

požiadaviek objednávateľa, a to maximálne 10

mesacne

2.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok objednávatel'a poskýnút' a dodat'

informácie' podnety

a

podklady

a

RTV KREA

údaje,

uhradit' cenu V súlade s ustanoveniami tejto zmluvy'

objednávatel' je oprávnený poskýnút' a dodat' údaje, inťormácie, podnety a podklady priamo

vysielatel'ovi.

3.

Referent pľe komunikáciu mesta Šaľaoficiálnou pozvánkou, alebo telefonicky oznámi
vedúcemu vydania vysielatel'a' tel.

09ll

090 l11, e_mail: noviny@rtvkrea.sk, podujatia

organizované objednávatel'om (miesto, čas, chaľakter podujatia)' Vysielatel' obrazový
spľavodajský príspevok odvysiela do 3 dní odo dňa konania podujatia, pokial' sa zmluvné
stľany nedohodnú inak.

4.

Táto zmluva sa nevzťahuje na výrobu a vysielanie reklamy.

Clánok IV
platobné
podmienky
Cena a

l.

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za výkony podl'a tejto zmluvy

je

1500

€

(slovom:

tisícpäťstoeur) polročne vrátane DPH. Uvedená cena je konečná a zahÍňa všetky výdavky
spojené s prípravou a odvysielaním príspevkov, vrátane dopravných výdavkov.

2.

Cena je pevná a nemenná počas celého zmluvného obdobia.

3'

RTV KREA vŽdy polľočne vystaví faktúru - daňový doklad

na úhradu za plnenie poskýnuté

podl'a zmluvy. objednávatel' sa zavázuje uhradit' cenu poukázanim na účetRTV KREA
uvedený v Čl. l zmluvy do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.

4. RTV KREA si

môŽe uplatnit' v prípade omeškania

s

plnením peňaŽných závázkov

objednávateľa úľokz omeškania vo výške 0'05 oÁ z fakturovanej sumy Za kaŽdý deň
omeškania aj ťoľmou vystavenia faktúry splatnej 30 dní odo dňajej doručenia objednávatel'ovi.

5.

Cena úroku bude účtovanábez DPH.

Clánok V
Práva a povinnosti objednávatel'a

l'

objednávateľ sa zavázuje poskytnút'

RTV KREA a vysielateľovi (regionálnej

KREATIV GA) potrebnú súčinnosť,včas oboznámit'vysielatel'a

a

televízii

RTV KREA s pokynmi,

informáciami a údajmi potľebnými na vykonanie činnostípodľa tejto zmluvy. objednávateľ je
zodpovedný za správnosť informácií a údajov' ktoľéposkytne vysielateľovi
alebo RTV

KREA.

2. objednávateľ sa zaväzuje, Že zaplatí RTV KREA cenu podľa tejto zmluvy.
3. V prípade chybne odvysielaného obrazového spravodajského príspevku alebo

obľazoveho

príspevku, preukázateľne zavineného vysielatel'om, má objednávateľ nárok na náhradné

odvysielanie

v

dohodnutom termíne. objednávateľ môŽe uplatniť reklamáciu chybne

odvysielaného obľazovéhospravodajského príspevku alebo obľazovéhopríspevku alebo
neodvysielaného obrazového spravodajského príspevku do 30 kalendárnych dní odo dňa
chybne odvysielaného obrazového spľavodajskéhopríspevku alebo obrazového príspevku,
resp. dňa,

v ktorom mal

bý

obrazový spľavodajský príspevok alebo obrazový príspevok

odvysielaný, inak tieto jeho právazanlkaju. objednávatel' uplatňuje ľeklamáciu u vysielatel'a.

4.

objednávateľ má pľávo vyjadriť sa k investigatívnym reportáŽam vyhotoveným vysielateľom,

ktoých objektom je činnosťobjednávateľa, jeho orgánov alebooľganizácii vjeho
zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti.

5. Ak

vysielateľ nesplní svoje povinnosti podľa tejto zmluvy abez zavinenia objednávateľa

porušísvoj záväzok vykonať riadne a včas objednané činnosti' objednávateľ môže od zmluvy
odstúpit'.

Clánok VI
Pľáva a povinnosti vysielatel'a

1'

Vysielateľ sa zaväzuje, Že činnosti podľa tejto zmluvy vykoná sám, na vlastnú zodpovednost',
s odbornou starostlivost'ou a to

v ľozsahu, kvalite, za odplatu a v čase podľa ustanovení tejto

zmluvy, podľa pokynov objednávateľa (Mesto Šal'a)na svoje náklady ana vlastné
nebezpečenstvo; pokiaľ by vysielateľ mal vykonávat' časti činnostíprostredníctvom tretích
osôb, je povinný vyŽiadať si písomný súhlas objednávatel'a a

RTV KREA. Zavýkony tretích

osôb zodpovedá vysielateľ v plnom ľozsahu tak, ako by predmetné činnosti uskutočňoval sám.

2.

Vysielatel' sa zaväzuje napožiadanie informovať objednávateľa a RTV KREA o vykonávaní
činnostípodľa tejto zmluvy.

3.

Vysielatel' sa zavázuje' Že objednŕtvateľa a RTV KREA bez zbytočnéhoodkladu upozorní na
nevhodnosť pokynov, ktoré bránia ľiadnemu vykonaniu činností,ak objednávateľ napľiek
upozorneniu trvá na objednávke a pokynoch, vysielateľ môŽe od zmluvy odstúpiť.

4'

Vysielatel'

je

oprávnený ukončiťvysielanie obrazových spľavodajských príspevkov

a obrazových príspevkov a vypovedat' zmluvu v prípade, Že objednávatel' neplní svoje
finančnéalebo iné zmluvnó záväzky, ktoré má podl'a tejto zmluvy.

5.

Vysielateľ je opľávnený odmietnuť vysielanie obrazových spľavodajských príspevkov

a nezabezpečiťich vysielanie v prípade ak podľa uvŕtženia vysielateľa by ich vysielaním
mohlo príst':

a) k porušeniu platných právnych pľedpisov Slovenskej ľepubliky;
b) k porušeniu povinností a podmienok stanovených licenciou na
televízneho vysielania;

prevádzkovanie

c) k rnoŽnému postihu vysielatel'a zo strany tľetích subjektov (napr. sporom vzniknutých

v súvislosti s ochranou práv duševnéhovlastníctva, ochrany osobnosti);

d) ohrozeniu oprávnených záujmov vysielatel'avo vzťahu k tretím subjektom, najmä však
k pľevádzkovatel'om rozhlasového a televizneho vysielania.

6. V prípade mimoriadnych programových zmien

a

mimoriadnych udalostí má vysielatel'pľávo

pľesunút'vysielanie obľazových spľavodajských príspevkov na najbliŽší moŽný termín.

7. Vysielatel'zodpovedá za objektívnost' obrazových spravodajských príspevkov.

8. Vysielatel'má výhradné právo na vysielanie

a šíľenieobrazových spľavodajských príspevkov

a obr azov ých príspevkov vyrobených vysi elatel'om.

9. Vysielatel' je zodpovedný za spôsobenú škodu v rozsahu stanovenom zmluvou' Vysielateľ
nezodpovedá objednávatel'ovi zaŽiadne výdavky, pohľadávky, škody alebo náklady vrátane
straty zisku alebo zainé ekonomické straty v dôsledku akéhokol'vek porušenia zmluvy alebo

zo zákona vychádzajucej povinnosti mimo rámca čiastok za neodvysielane

a zadávateľom

uhradených obrazových spravodajských príspevkov.

článok VII

Pľáva a povinnosti RTv

1. RTV KREA
zodpovednost',

KREA

sa zaväzuje, Že činnosti podľa tejto zmluvy vykoná sama' na vlastnú
S

odbomou starostlivost'ou a to v rozsahu, kvalite, za odplatu a v čase podl'a

ustanovení tejto zmluvy, podľa pokynov objednávatel'a na svoje nákl ady ana vlastné
nebezpečenstvo; pokial' by mala vykonávat' časti činnostíprostredníctvom tretích osôb, je

povinná vyžiadat' si písomný súhlas objednávatel'a a vysielatel'a. Za výkony tretích osôb
( tľetia osoba je v tejto zmluve regionálna te|evizia KREATIV GA) zodpovedá RTV KREA

2.

v plnom rozsahu tak, ako by predmetné činnosti uskutočňoval sám.

RTV KREA sazavázuje napoŽiadanie informovat'objednávateľaa vysielateľa o vykonávaní
činnostípodl'a tejto zmluvy.

3.

RTV KREA sa zavázuje upozoľniť objednávatel'a

a vysielatel'a

bez zbytočnéhoodkladu na

nevhodnost' objednávateľových alebo vysielatel'ových pokynov, ktoré bránia riadnemu
vykonaniu činností;ak objednávatel' napriek upozomeniu trvá na objednávke a pokynoch,

RTV KREA môŽe od tejto zmluvy odstúpit'.
Čtánok VIII
Zodpovednost' zmluvných stľán a zmluvné pokuty

1.

Zmluvné stľany uprawjú touto zmluvou zodpovednost' za porušenie zmluvných povinností
pre prípad nesplnenia povinnosti alebo omeškania s plnením povinnosti. Zodpovednost' Za
škodu a zodpovednosť za chyby plnenia je predmetom zákonnej úpravy'

2.

Zmluvné strany zabezpečujú splnenie najzávažnejšíchpovinností z tejto zmluvy zmluvnou
pokutou.

3.

objednávatel'má právo na zmluvnú pokutu, ak:

a) Vysielateľ napriek včasnémuuplatneniu práva objednávatel'om neodvysiela v celom
rozsahu tlačovúkonfeľenciu zvolanú objednávatel'orn (čl. II ods.4),

b) Vysielateľ odvysiela taký

neobjednaný príspevok o udalosti,

ktoý bude V ľozpore So

zákonom.

4. Dohodnutá zmluvná pokuta za porušeniekaždej povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou je
l00 € (slovom: jednosto eur).

článok IX
Ochrana údajov

1.

Zmluvne strany sa vzájomne zaväzuji ochraňovat' informácie podl'a tejto zmluvy

a

jej obsah,

resp. iné infoľmácie o druhej zmluvnej Strane, ktoľénie sú verejne prístupné a zmluvná stľana

ich označíza ,,dôvemé", ako aj informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva
vzmysle $ l7 obchodného zákonníka, pokial'spĺĺu;ĺpojmové znaky' ktoré ich kvalifikujú
ako predmet obchodného tajomstva'

2.

Zmluvné strany sa zavázuju informácie, definované v odseku l., neposkýnuť bez písomného
súhlasu ostatných zmluvných strán inej osobe, nezneuŽiť tieto informácie vo svoj vlastný
prospech ani v pľospech inej osoby a urobit' všetky potľebné opatrenia pred spľístupnením
týchto informácií neoprávnenou osobou.

Clánok X
Neodvrátitel'né okolnosti

1.

Neodvrátiteľné okolnosti, ktoré vylučujúzodpovednost' za nedodrŽani e závázkov zo zm|lvy
a za škodu, sa rozumejú najmä udalosti:

a)
b)

spôsobené vyššou mocou (najmä prírodnými silami' počasie);

osobitné okolnosti, ktoých vznik nemá pôvod

násilné akcie a

z nich

v realizácli

obchodných vzt'ahov (napr.

vyplyvajúce dôsledky, ľespektíveopatrenie štátu politického

charakteru, priemyselné a iné katastľofy, občianske nepokoje, vojenské opeľácie, štátne
alebo regionálne stavy pohotovosti, zásahy štátu alebo iných príslušných autorít, poruchy

spojových sluŽieb' technické chyby vysielania, nedostatok elektriny' dodľŽiavanie
zákonných predpisov alebo licenčných podmienok zo stľany prevádzkovatel'a vysielania,
vrátane dodrŽiavania zákonných povinností, akými je napríklad poskytovanie
informácií
verejnosti).

2'

Zmluvne strany sa oslobodzujú od zodpovednosti za čiastočnealebo úplné
nesplnenie

zmluvných závázkov, pokial'

ich

splnenie bolo ovplyvnene alebo znemoŽnene

neodvrátitel'nými okolnost'ami.

čHnok XI

Doľučovanie

1'

Akékol'vek prejavy vôle zmluvných stľán súvisiace so zmluvou, budú vyhotovené
písomne
a doručenédruhej zmluvnej stľane osobne alebo zaslané poštou, ak v
zmluve nie je uvedene
inak.

2'
3'

4'

odstúpenie od zmluvy a výpoved' doručujúzmluvné stľany formou doporučenej
zásielky'
alebo osobne a druhá zmluvná stľana prevzatiepísomne potvrdí.
Všetky písomnosti sa povaŽujú za doručenéaj v prĺpade neprevzatia zásielky odoslanej
poštou
zmluvnou stľanou na adresu sídla alebo miesta podnikania druhej zmluvnej
strany alebo na
adresu uvedenú v Článku I zmluvy, pričom za deŤl doručenia sa povaŽuje prvý
deň
nasledujúceho mesiaca po odoslaní písomnosti zmluvnou stranou'

V prípade doručovania písomnosti elektronicky alebo faxom, druhá zmluvná
strana
bezodkladne potvľdíprijatie tejto písomnosti preuk aznou formou (elektronicky,
faxom).

čHnok XII

Trvanie azánikzmluvy

.
2'
l

3'

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú,a to odo

dťr_ l .3.2022

do 3l.l2.2O22.

Touto zmluvou sa riadia zmluvné strany aj v období pred nadobudnutím účinnosti
tejto
Zmluvy, t.j. od 0l.0l.202l do nadobudnutia účinnostitejto Zmluvy.
Zmluvné stľany sa dohodli, Že zmluw je moŽné ukončit':

a)

výpoved'ou bez udania dôvodu v jednomesačnej qýpovednej lehote, ktorá začina
plynúťod prvého kalendárneho dňa kalendáľneho mesiaca nasledujúceho po
doručenípísomnej výpovede druhej zmluvnej stľane;

b)

4'

okamŽit1iľn odstúpením od zmluvy v prípadoch uvedených v zmluve.

odstúpenie od zmluvy je účinnédňom doručenia zmluvnej strane, ak v zmluve
nie je
uvedené inak.

článok XIII

Záverečné ustanovenia

l.

Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany závázná dňom podpisu oprávnenými
zásfupcami oboch zmluvných stľán; ak oprávnení zástupcovia zmluvných strán nepodpíšu túto

zmluvu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu. Táto zmluva nadobúda
účinnosťdňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa,v súlade s
ustanovením $ 5a zákona č.2ll12000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o Zmene a

doplnení niektoých zákonov (zákon

o slobode informácií) v zneni neskoľšíchpredpisov

v spojení s $ 47a zákona č' 4011964 Zb. občiansky zákonník v znení neskoľšíchpľedpisov'

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že Žiadna zo zm|uvných stľán nie je oprávnená bez písomného
súhlasu ostatných zmluvných stľán previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto
zmluvy na inú osobu.

3. Pri

plnení svojich povinností sú zmluvné strany povinné postupovať tak, aby nedošlo k

poškodeniu práv a opľávnených záujmov zmluvných strán.

4. Ak

niektoľéustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným, neplatné ustanovenie sa

pokladá Za zmenené alebo vynechané v ľozsahu poŽadovanom pľe odstránenie neplatnosti,
a zostávajuca časťtejto zmluvy bude naďalej platná a účinná.

5.

Zmluvne stľany môŽu zmeny alebo doplnenia k tejto zmluve ľobit' len v písomnej forme
dodatkom

knej po vzájomnej dohode ajeho podpisom

štatutáľnymi zástupcami oboch

zmluvných strán.

6.

Yďahy vyplyvajúceztejto zmluvy

a

sa riadia pľávnym poriadkom Slovenskej republiky. Pľáva

povinnosti bliŽšie neupľavené v tejto zmluve Sa riadia príslušnými ustanoveniami

obchodného zákonníka, ako aj ďalšími všeobecne záväznýmiprávnymi predpismi Slovenskej
republiky.
7

.

Táto zmluva je vyhotovená v štyľoch rovnopisoch v slovenskom jazyku, zktoých vysielateľ
a

8.

RTV KREA

dostanú po jednom vyhotovení a objednávatel' dve vyhotovenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, Že sú v plnom rozsahu spôsobilé na právne úkony, že ich vôľa pri
uzatvárani tejto zmluvy bola slobodná a vážna, že jej prejav je im úplne zrozumiteľný a určitý,
Že túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok,

prečítali,jej obsahu poľozumeli a na znak toho a úplnéhosúhlasu s ňou
podpisujú.

ju

zmluw si

vlastnoručne

V Šali,dňa

RTV KR
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