
ZMLUVA O DIELO
uzavretá pod/'a § 536 a nasl. Zákona č, 513/1991 Z, z, Obchodný zákonník v znení neskorších

predpisov

Zmluvné strany:

1.0bjednávatel':
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN:
(ďalej len objednávatel')

2. Zhotovitel':

Názov TV:
Prevádzkovatel':
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaný:
(ďalej len zhotovitel')

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Ing, Jaroslav Baška, predseda
36126624
2021613275
Štátna pokladnica
SK 51 81800000007000504489

TV POHODA
NTVS s.r.o.
Klčové 2088,91501 Nové Mesto nad Váhom
Olašová Zuzana, konaíelka
36323900
2021680276
SK 2021680276
Tatra banka a.s.
2620725263/1100
Obch.req.v TN, odd, Sro, vl.č, 13260/R

Článok I
Preambula

11. Zhotovite/' je na základe licencie T/174 vydanej v zmysle zákona Č. 308/2000 o vysielaní
a retransmisii v z.n.p., a zákona č,220/2007 o digitálnom vysielaní v z.n.p. je vysielatel'om
televíznej programovej služby, Zhotovite/' prevádzkuje regionálne vysielanie prostredníctvom
KDS a IPTV v mestách Nové Mesto nad Váhom, Považany, Kálnica, Beckov.

I 2. Objednávate/' si u zhotovite/'a objednáva výrobu a vysielanie príspevkov, ktoré budú mapovať
dianie a aktivity Trenčianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovatel'skej
pôsobnosti ako sú osvetové strediská, galérie, hvezdárne, knižnice, múzeá, stredné školy,
jazykové školy, školské zariadenia, sociálne zariadenia, zdravotnícke zariadenia a pod,

I 3. Príspevky bude zhotovite/' vyrábať pravidelne a odvysiela ich v premiére a následne v reprízach
aj v dňoch pracovného volna a pracovného pokoja.

Článok II
Predmet zmluvy

111. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhoíoviteľa zabezpečiť výrobu a vysielanie príspevkov
objednávateľa a organizácií v jeho zriaďovatel'skej pôsobnosti, v nasledovnom rozsahu:

• 5 strán v infotexte, ako doplnkové vysielanie TV - slučka textových informácií, s jednotnou
grafikou objednávateľa. ktorých obsahom budú povinné oznamy, pozvánky, aktuálne informácie

Strana 1



• príspevky o činnosti TSK v premiére v celkovom rozsahu 30 minút mesačne
• reprízy v počte/mesiac: 4/1

II 2. Pod pojmom príspevok sa pre účely tejto zmluvy rozumie: spravodajstvo a publicistika o
aktivitách, činnosti a rozhodnutiach objednávatel'a fermou rozhovorov, reportáží, obrazových
správ, dokumentova podobne - v závislosti od aktuálnosti a závažnosti tém a podl'a
požiadaviek vopred dohodnutých.

II 3. Pre účely tejto zmluvy sa pod zabezpečením výroby a vysielania rozumie: pravidelné vysielanie
príspevkov uvedených v bode II. 1 a ich repríz a dodávka signálu do rozvodov miest a obcí
uvedených v bode 1.1.

Článok III
Práva a povinnosti zmluvných strán

11111. Zhotovitel' sa zaväzuje, že bude zabezpečovať vysielanie podl'a programovej štruktúry,
udelenej rozhodnutím Rady pre vysielanie a retransmisiu dňa 06.07.2005, ktoré nadobudlo
právoplatnosť a vykonatel'nosť dňom 25.07.2005. Programová štruktúra tvorí Prílohu č.1 tejto
zmluvy.

1111 2. Zhotovitel' sa zaväzuje vysielať prostredníctvom KDS a IPTV na území miest Nové Mesto nad
Váhom, Považany, Kálnica, 8eckov a toto vysielanie podl'a zákona Č. 308/2000 Z.z. o vysielaní
a retransmisii v z.n.p., a zákona č.220/2007 o digitálnom vysielaní v z.n.p., sú prevádzkovatelia
káblových rozvodov povinní na území, vymenovanom v bode 1.1šíriť bezodplatne.

1111 3. Zhotovitel' sa zaväzuje informovať objednávatel'a o všetkých zmenách a skutočnostiach, ku
ktorým dôjde počas platnosti tejto zmluvy v oblasti televízneho vysielania a zároveň zodpovedá
za obsah vysielania.

11114. Zhotovitel' je povinný ďalej zabezpečiť:
• moderátorky, redaktorov a redaktorky na profesionálnej úrovni, ktorá bude zodpovedať
obvyklým kritériám náročnosti,
• dramaturgiu, grafiku a výrobné kapacity zodpovedajúce požiadavkám z technologického
pohl'adu
• dopravu a techniku k výrobe každej reportáže

1111 5. Objednávatel' je povinný zaplatiť zmluvnú cenu v dohodnutej výške a v dohodnutom
termíne.

1111 6. Objednávatel' sa zaväzuje informovať zhotovitel'a o svojich aktivitách min. 24 h pred ich
konaním telefonicky resp. elektronicky.

1111 7. Komunikáciu medzi zhotovitel'om a objednávatel'om zabezpečuje:
Za objednávatel'a: Mgr. Jana Paulínyová, odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov 032/
6555916, Tel.: 0901 918167, jana.paulinyova@tsk.sk
Za zhotovitel'a: Zuzana Olašová, konatel' spoločnosti, Te.: 0911/220336, zuzana@tfm.sk

Článok IV
Cena za dielo a platobné podmienky

IV 1. Cena za dohodnuté dielo podl'a čl. II. 1 je po dohode oboch strán stanovená vo výške
1303,5 Eur, slovom: Jedentisíctristotri Eur, 50 centov vrátane DPH. (Cena bez DPH je
1086,25 Eur, DPH je 217,25 Eur) za mesiac.
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IV 2. Zúčtovanie za dohodnuté služby sa bude vykonávať na základe riadne vystavenej faktúry zo
strany zhotovitel'a a to po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, t.j. po výrobe
a odvysielaní príspevkov vrátane ich repríz v danom mesiaci. Prílohou faktúry bude vždy aj
DVD nahrávka, ktorú skontroluje komunikačné oddelenie TSK. Splatnosť faktúry je 30 dní odo
dňa jej doručenia.

IV 3. Každá faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude mať
predpísané náležitosti, objednávatel' vráti faktúru na prepracovanie. V týchto prípadoch plynie
po doručení opravenej faktúry nová lehota splatnosti.

IV 4. Objednávatel' nie je oprávnený zmluvnú cenu uvedenú v bode V.1 tohto článku počas
platnosti zmluvy akýmkol'vek spôsobom jednostranne meniť.

Článok V
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' splní svoje povinnosti z tejto zmluvy riadnym ukončením a odovzdaním diela objednávatel'ovi.
Odovzdanie diela sa považuje za zrealizované odvysielaním premiérového vysielania relácie
a následného zmluvného počtu repríz.

Článok VI
Dohoda o šírení diela

Zmluvné strany v zmysle Autorského zákona si udel'ujú vzájomný súhlas na ďalšie šírenie príspevkov,
ktoré sú uvedené v predmete tejto zmluvy.

Článok VII
Trvanie a ukončenie zmluvy

VII 1. Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu na dobu určitú od 1.1.2015 do 31.12.2015 s možnosťou
jej predlženie na základe písomného dodatku.

VII 2. Pred uplynutím doby, na ktorú bola táto zmluva dohodnutá sa môže ukončiť dohodou
zmluvných strán kedykol'vek alebo výpoveďou.

VII 3. Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane. Zmluvné
strany sa dohodli na mesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom
nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

Článok VIII
Záverečné ustanovenia

VIII 1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podl'a platných predpisov.

VIII 2. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každý má hodnotu originálu
a každá strana obdrží dva výtlačky.

VIII 3. Zmluva bola uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka. Vzťahy výslovne
touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka,
Autorského zákona, Zákona o reklame, Zákona o vysielaní a retransmisii a Zákona
o digitálnom vysielaní.
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VIII 4. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať počas doby jej platnosti len so súhlasom
oboch strán písomnou formou.

VIII 5. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy prehlasujú, že jej obsahu porozumeli a tento
zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ju podpisujú.

za objednávatel'a : za zhotovitel'a :

Zuzana Olašová
konatel'ka
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TV POHODA
NTVS, s.r.o.
Marek Ger1ich
Klčové 2088
91501 Nové Mesto nad Váhom

a) Programová služba: ( 100% )
1. Doplnkové vysielanie:
2. Programy:

max. 460/0
min. 540/0

b) Programové typy: (1000/0)

1. Spravodajstvo: 100/0
2. Publicistika: 200/0
2.1 Politická publicistika: O%
2.2 Ostatná publicistika: 200/0
3. Dokumentárne programy: O%
4. Dramatické programy: 0%
5. Zábavné a hudobno-zábavé rogramy: O%
6. Hudobné programy: 700/0
7. Vzdelávacie prog ramy: 70%
8. Náboženské programy: 0%
9. Športové rogramy: 0%


