ZMLUVA
O PROPAGÁCII MESTA SVIT VO VYSIELANÍ TV POPRAD

medzi:
Obchodné meno:
Sídlo :
IČO :
IČDPH :
Zápis v OR :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Zastúpený :

TV Poprad s.r.o.
Podtatranská 149/7, 058 01 Poprad
36 44 3883
SK 20 20 962 856
Okresný súd Prešov, odd.Sro, vl. Č. 1008/P
ČSOB, a.s. pobočka Poprad
284750443/7500
Gejza Skokan, konateľ

ďalej len “TV Poprad alebo vysielateľ“

a

Obchodné meno :
Sídlo :
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu :
Zastúpený :

Mesto Svit
Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit
00 32 6607
202 121 2754
VÚB, a.s. Poprad, pobočka Svit
24 727 – 562/0200
PaedDr. Rudolf Abrahám, primátor

ďalej len “objednávateľ”

I.
Preambula
TV Poprad prehlasuje, že je držiteľom rozhodnutia o udelení licencie č.: TD/48/2011
Správne konanie č.: 307-PLO/D2819/2011 zo dňa 30.08.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť
dňa 13.10.2000 vydané Radou pre vysielanie a retransmisiu Slovenskej republiky.
II.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je informovanie divákov o dianí v meste Svit na stanici TV
Poprad. /vo vysielaní Aktualít regiónu v dosahu pokrytia signálom televízneho vysielača./

III.
Práva a povinnosti TV Poprad
a/

TV Poprad neodvysiela reportáže, ktoré by poškodzovali alebo mali negatívny
vplyv na okolité mestá a obce.

b/

Natočí a spracuje spravodajské šoty týkajúce sa propagácie mesta Svit v počte
5 ks za bežný mesiac na základe požiadavky objednávateľa, ktoré zároveň
odvysiela v dĺžke dvoch dní - 48 krát .
- Zasadnutia MsZ
- Spravodajstvo zo športu, kultúry
- Spravodajstvo z materských, základných a stredných škôl
- Dokumenty z osláv a mestských podujatí
- Iné, realizované na podnet vedenia mesta Svit

c/

Vysielanie TV Poprad vysiela digitálne terestriálne z kóty Dubina na 44.
kanáli. Retransmisiu cez káblové rozvody zabezpečuje UPC Broadbad Slovakia.
IV.
Cena za plnenie

Zmluvné strany sa dohodli, že za plnenie predmetu tejto zmluvy zaplatí Mesto Svit paušálnu
sumu 8 300 € s DPH ročne, ktorá bude uhradená v štyroch splátkach - do 20. januára, apríla,
júla, októbra.
V.
Platobné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli, že cenu plnenia uvedenú v čl. IV tejto zmluvy zaplatí Mesto Svit
na základe faktúry vystavenej TV Poprad. V prípade neskorého doručenia faktúr, ktoré
znemožní úhradu v termínoch uvedených v čl. IV sa oneskorené uhradenie faktúr nepovažuje
za podstatné porušenie tejto zmluvy a nezakladá právo TV Poprad na úrok z omeškania
platby.
VI.
Kontaktné osoby
Kontaktné osoby TV Poprad: Gejza Skokan, tel. č. 0903 774 004
Mesto Svit : Mgr. Ján Ryša, tel č. 0918 322 061
Zmluvné strany sa dohodli o informovaní zmeny kontaktných osôb bez zbytočného
meškania.
VII.
Ukončenie zmluvy
a/
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1. januára.2013 s tým, že jej účinnosť
a platnosť končí dňom ukončenia platnosti udelenej licencie TD/48.
b/
V prípade podstatného porušenia záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy zo strany TV
Poprad je objednávateľ oprávnený od Zmluvy okamžite odstúpiť. Za podstatné porušenie
Zmluvy sa považuje neplnenie si zmluvných povinností zo strany TV Poprad po dobu najviac
30 dní.

c/
TV Poprad je oprávnená okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednávateľ
prestane akceptovať Zmluvu v plnom rozsahu po dobu najviac 30 dní.
d/
Právny výkon odstúpenia od zmluvy musí odstupujúca zmluvná strana urobiť
v písomnej forme a porušujúcej zmluvnej strane doručiť zásielku do vlastných rúk jej
štatutárnemu zástupcovi. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia.
d/
Zmluvu možno ukončiť aj na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán, alebo
písomnou výpoveďou aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je trojmesačná a začne plynúť
1. dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci doručenia výpovede jednej zo zmluvných strán.

VIII.
Záverečné ustanovenie
a/
Akékoľvek zmeny alebo dodatky k Zmluve možno urobiť len písomnou formou a po
vzájomnom súhlase oboch zmluvných strán.
b/
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola
uzatvorená po vzájomnom prerokovaní.
c/
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch. Každá zo zmluvných strán obdrží
po dvoch exemplároch.
d/

Táto zmluva je platná dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinná
dňom následujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianského zákonníka.

V Poprade 11. januára 2013

Za TV Poprad :

Za Mesto Svit :

v. r.
......................................

v. r.
...........................................................

Gejza Skokan, konateľ

PaedDr. Rudolf Abrahám, primátor

