
Zmluva o spolupráci 

uzatvorená podľa§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
Zastúpený: Ing. Jaroslav Baška, predseda 
IČO: 36 126 624 
DIČ: 2021613275 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu v tvare IBAN: SK 51 8180 0000 0070 0050 4489 
(ďalej len „TSK") 

a 

Rádio WOW, s. r. o. 
Sídlo: Námestie L. Štúra 6, 95701 Bánovce nad Bebravou 
IČO. 45303711 
DIČ: 2022937290 
IČ DPH: SK 2022937290 
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., 
Číslo účtu v tavre IBAN: SK06 1100 0000 0029 2485 6916 
Zastúpené: Patrik Bujna - konateľ 
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 261150/R 
(ďalej len „Rádio") 

uzatvárajú spolu túto Zmluvu o spolupráci (ďalej len zmluva") 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

1.1. Rádio je prevádzkovateľom lokálneho rozhlasového vysielania na základe licencie číslo: R/113 
udelenej Radou Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie rozhodnutím č.j.: 
R/113/2011 zo dňa 22.6.2011. 

1.2. Pokrytie Rádia: Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Dubnica nad Váhom, Trenčín, Bánovce nad 
Bebravou, Prievidza, Topoľčany, Nitra. 

1.3. Vysielacia štruktúra Rádia tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

1.4. Predmetom tejto zmluvy je dohoda o podmienkach poskytnutnia vysielacieho času v rámci 
programovej služby s názvom RÁDIO WOW za účelom informovania občanov o aktuálnom dianí 
v TSK a organizáciách založených alebo zriadených TSK. 

1.5. Rádio umožní TSK minimálne každý týždeň v utorok od 11 :00 h do 12:00 h pravidelné 
informovanie občanov v živom vysielaní, resp. v pravidelných informačných blokoch o aktivitách, 
činnosti a rozhodnutiach regionálnej samosprávy a organizáciách založených alebo zriadených 
TSK, prostredníctvom rozhlasovej stanice s názvom RÁDIO WOW v závislosti od aktuálnosti 
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a závažnosti témy v celkovom trvaní cca 60 minút mesačne. Informácie budú prinášané 
v priemere v 6 vstupoch (prípadne podľa dohody strán) o dÍžke približne 3 minúty/vstup. 

1.6. Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK priebežne kontroluje plnenie 
predmetu zmluvy. 

Článok 2 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

2. 1. Rádio je povinné zabezpečiť vysielanie v súlade so zákonom č. 308/2000 Z. z. o vysielaní
a retransmisii v znení neskorších predpisov. 

2. 2. Rádio sa zaväzuje informovať TSK o všetkých zmenách a skutočnostiach, ku ktorým dôjde počas
platnosti tejto zmluvy v oblasti rozhlasového vysielania a poverí osoby zodpovedné za 
komunikáciu s TSK. 

2. 3. TSK je povinný zaplatiť zmluvnú cenu za predmet zmluvy v dohodnutej výške a v dohodnutom
termíne. 

2. 4. TSK je povinný zabezpečiť včasné, zrozumiteľné a presné informácie určené na odvysielanie,
ktoré bude prostredníctvom kontaktných osôb uvedených v Článku 6, bode 6.5 doručovať Rádiu. 

Článok 3 
Cena a spôsob platby 

3. 1. TSK sa zaväzuje uhradiť za predmet zmluvy špecifikovaný v článku 1 finančnú čiastku v celkovej
výške 7 920 Eur s DPH, slovom Sedemtisíc deväťstodvadsať Eur (cena bez DPH 20 % je 6 600 
Eur, DPH 20% je 1 320 Eur) pričom mesačná platba je 660 Eur s DPH, slovom: 
Šesťstošesdesiat Eur, cena bez DPH 20% je 550 Eur, DPH je 110 Eur. 

3. 2. Rádio nie je oprávnené zmluvnú cenu uvedenú v bode 3.1. tohto článku počas platnosti zmluvy
akýmkoľvek spôsobom jednostranne meniť. 

3. 3. TSK zaplatí dohodnutú zmluvnú cenu na základe faktúry vystavenej Rádiom po uplynutí
príslušného mesiaca, pričom prílohou faktúry je vždy CD s nahrávkou relácií propagujúcich 
činnosť TSK a organizácií založených alebo zriadených TSK v mesiaci, za ktorý sa fakturuje 
a súpis odvysielných príspevkov v štruktúre: názov príspevku a minutáž. Raz polročne je prílohou 
faktúry prehľad počúvanosti rádií na území SR. Splatnosť každej faktúry je 30 dní odo dňa jej 
doručenia TSK 

3. 4. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude mať predpísané
náležitosti, TSK vráti každú faktúru na prepracovanie. V týchto prípadoch plynie po doručení 
opravenej faktúry nová lehota splatnosti. 

Článok 4 
Dohoda o autorských právach 

Autorské práva na všetky príspevky, ktoré sú predmetom plnenia podľa tejto dohody, sa riadia Autor
ským zákonom a ostatnými príslušnými právnymi predpismi. 
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Článok 5 
Trvanie a ukončenie zmluvy 

5. 1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.4.2017 do 31.12.2017.

5. 2. Pred uplynutím doby, na ktorú bola táto zmluva dohodnutá, sa môže ukončiť dohodou zmluvných
strán kedykoľvek alebo výpoveďou bez udania dôvodu. 

5. 3. Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany
sa dohodli na 1-mesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho 
mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

5. 4. V prípade ukončenia tejto zmluvy podľa predchádzajúcich bodov zostáva zachovaný nárok na
zaplatenie alikvotnej časti ceny podľa tejto zmluvy, na ktorý vznikol nárok v súlade s touto 
zmluvou pred jej ukončením. 

Článok 6 
Záverečné ustanovenia 

6. 1. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú posudzovať ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ďalších platných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom tejto zmluvy a majú 
vplyv na zabezpečenie jej naplnenia. 

6. 2. Táto zmluva je podpísaná v 4 vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po dve vyhotovenia.

6. 3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami zmluvných strán a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na websídle TSK. 

6. 4. Túto zmluvu je možné meniť a dop[ňať len formou písomných a očíslovaných dodatkov k nej pod
písaných štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. Jednotlivé dodatky budú tvoriť 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy 

6. 5. Kontakté osoby zodpovedné za komunikáciu:
Za TSK: Mgr. Veronika Rezáková, Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov ú TSK, 
032/ 6555 907, mobil: 0901 918144, veronika.rezakova@tsk.sk, 
Za Rádio: Patrik Bujna 0948 651 653, email: bujna@radiowow.sk, 

V Trenčíne, dňa - 5 APR. 20'7

Trenčiansky samosprávny kraj 
so sídlom v Trenč' e 

; 

I 
' 

............. .�.,.·
Ing. Jaroslav Baška 
predseda 

- 5 APR. 20'7
V Bánovciach nad Bebravou, dňa 

Rádio WOW, s. r. o 
so sídlom v Bánovciac ad avou 

.......... / ...... 
Patrik
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