Zmluva o spracovaní a vysielaní
zvukového spravodajstva
č. OZ_054/2021
v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov s prihliadnutím na ustanovenia zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame v znení
neskorších predpisov
ďalej len „Zmluva“ medzi zmluvnými stranami

Zhotoviteľ:

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.
Sídlo: Obchodná 1, 955 01 Topoľčany
V zastúpení: Miroslav Bakura, DiS. art., konateľ
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Číslo bank. účtu: SK78 0200 0000 0023 7476 8451
IČO: 36728683
DIČ: 2022310114
ďalej len „Spoločnosť“

Objednávateľ :

mesto Topoľčany
Sídlo: Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany
V zastúpení: JUDr. Alexandra Gieciová, primátorka mesta
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo bank. účtu: SK23 0200 0000 0000 0022 7192
IČO: 0031162
DIČ: 2021248537
ďalej len „mesto Topoľčany“
(Zhotoviteľ a objednávateľ spolu ďalej len „Zmluvné strany“)

Čl. I.
Predmet zmluvy
1. Spracovanie a odvysielanie zvukového spravodajstva, rozhovorov, oznamov a spotov
v Rádiu Topoľčany (frekvencia 102,9MHz) podľa požiadaviek objednávateľa v rozsahu
a za podmienok stanovených touto zmluvou.
2. Zvukovým spravodajstvom sa rozumie odvysielanie aktuálnych, dôležitých a zaujímavých
udalostí, ktoré majú informatívno-spravodajský charakter a sú aktuálne pre obyvateľov
mesta Topoľčany. Jedná sa najmä o kultúrno-športové akcie, ďalej informácie Správy
kultúrnych a športových zariadení mesta Topoľčany, Mestskej polície, Mestského
zastupiteľstva v Topoľčanoch a iné akcie a oznamy mesta Topoľčany.

Čl. II
Cena a objem
1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za spracovanie a odvysielanie zvukového
spravodajstva a iných produktov definovaných v čl. I. v hodnote 2,00 € za každú
spravodajskú informáciu, či oznam v relácii „Udalosti“, v hodnote 2,00 € za každú
informáciu, či oznam v relácii „Región“ v hodnote 7,00 € za každý reklamný spot,
v hodnote 50,00 € za výrobu relácie mesta Topoľčany, v hodnote 100,00 € za premiéru
relácie mesta Topoľčany a v hodnote 100,00 € za reprízu relácie mesta Topoľčany počas
platnosti tejto zmluvy.
2. Spoločnosť poskytne priestor vo vysielaní v nasledujúcom objeme:
- Odvysielanie oznamov a spravodajských informácií z mesta Topoľčany v relácii
„Udalosti“ každý pracovný deň v čase od 7.00 hod. – 18.00 hod. a v relácii „Región“
v premiére každý pracovný deň od 7.00 hod. – do 10.00 hod. a v repríze každý
pracovný deň od 15.00 hod. – 18:00 počas platnosti tejto zmluvy.
- Odvysielanie reklamných spotov v dĺžke do 30 sekúnd v harmonograme podľa
požiadaviek dodaných v objednávke za každý spot samostatne.
- Odvysielanie relácie mesta Topoľčany v premiére a repríze každý týždeň.
3. V prípade, ak sa Spoločnosť stane platcom dane z pridanej hodnoty, budú ceny podľa
bodu 1 upravené o príslušnú výšku dane.
Čl. III
Vysielanie zvukového spravodajstva
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu jedného (1) roka od účinnosti tejto zmluvy.
2. Vysielanie jednotlivých produktov bude Spoločnosť prispôsobovať požiadavkám mesta
Topoľčany, na základe podkladov a materiálov, ktoré bude mesto Topoľčany pravidelne
zasielať
na
dohodnuté
emailové
adresy:
studio@radiotopolcany.sk
a
produkcia@radiotopolcany.sk
3. Spoločnosť sa zaväzuje vyvíjať aktivitu a spolupodieľať sa na využití poskytnutého
mediálneho priestoru pre mesto Topoľčany formou získavania dodatočných informácií
a formou koordinácie plnenia zmluvy s určenými zástupcami mesta Topoľčany.
4. Spoločnosť si vyhradzuje právo neuverejnenia dodanej informácie v akomkoľvek tvare, ak
je táto v rozpore s dobrými mravmi, zákonom o reklame ako aj zákonom o vysielaní
a retransmisii.
Čl. IV
Platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom platobnom plnení:
a) Spoločnosť vystaví faktúru so splatnosťou 14 dní vždy v posledný deň príslušného
mesiaca
počas platnosti tejto zmluvy. Faktúra bude obsahovať prílohu
s mediaplánom odvysielaných objednaných spotov a výpis spravodajských informácií.
b) Mesto Topoľčany sa zaväzuje fakturovanú sumu uhradiť na účet zhotoviteľa
v termíne splatnosti relevantnej faktúry.
c) Spoločnosť sa zaväzuje odvysielať príspevky minimálne do 3 pracovných dní od dňa
zaslania mestom Topoľčany.
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Čl. V
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva je uzavretá dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
2. Zmluvný vzťah je možné ukončiť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán
b) písomnou výpoveďou účastníkov bez udania dôvodu v 1 mesačnej výpovednej
lehote, ktorá začne plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení
výpovede
c) okamžitým odstúpením od zmluvy objednávateľom za porušenie podmienok tejto
zmluvy.
3. Zmluvu je možné zmeniť obojstranne odsúhlasenými a podpísanými dodatkami.
4. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté iné, riadia sa právne pomery z nej vyplývajúce
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola
dohodnutá v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, a že ju uzavreli z vlastnej vôle,
vážne a zrozumiteľne.
6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) exemplároch. Zhotoviteľ obdrží pri podpise jedno
vyhotovenie zmluvy a Objednávateľ tri (3) jej vyhotovenia.
V Topoľčanoch, dňa 3. 3. 2021

..................................................
Mediálna a kultúrna spoločnosť
Topoľčany, s.r.o.
Miroslav Bakura, DiS. art.

............................................
mesto Topoľčany
JUDr. Alexandra Gieciová
primátorka

konateľ
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