ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Objednávateľ:
Mesto Dolný Kubín
Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín
V zastúpení: Mgr. Romanom Matejovom, primátorom mesta
IČO: 00314463
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Dolný Kubín, č.ú. 20426332/0200
a
Poskytovateľ:
Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o.
Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10694/L
V zastúpení: Mgr. Martinou Brnčalovou, konateľkou spoločnosti
IČO: 36375535
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Dolný Kubín, č.ú. 1361832851/0200
uzavreli túto zmluvu o poskytnutí služieb:
v

Článok I.
1.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi služby, spočívajúce:
- vo výrobe zvukového materiálu pre Rádio Sever s.r.o.
- v tvorbe článkov na webové sídlo objednávateľa
- v tvorbe a poskytovaní obrazového materiálu na webové sídlo objednávateľa
- v tvorbe a poskytovaní obrazového materiálu pre inzerciu objednávateľa vprintových
médiách
- v poskytovaní iných mediálnych služieb podľa pokynov objednávateľa
Článok II.
2.1 Poskytovateľ a zaväzuje poskytnúť objednávateľovi služby bez preddavku od
objednávateľa, vo vlastnom mene, na vlastné náklady, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné
nebezpečenstvo a v zmysle platných právnych predpisov.
2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne poskytovateľovi potrebnú súčinnosť a zaplatí za
poskytnuté služby dohodnutú odmenu.
2.3 Poskytovateľ má právo k svojej činnosti súvisiacej s plnením tejto zmluvy prizvať aj
ďalšie osoby, ak to k splneniu predmetu zmluvy bude potrebné.
2.4 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek v priebehu poskytovania služieb kontrolovať ich
riadne a včasné poskytovanie a dodržiavanie podmienok tejto zmluvy.
Článok III.
3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť tejto zmluvy je obmedzená určitou dobou
01.11.2013-31.12.2013.
3.2 Objednávateľ je povinný poskytovateľovi za poskytnuté služby zaplatiť odmenu spolu vo
výške 3.000,- EUR (slovom: tritisíc eur). Jednotlivé časti odmeny sú splatné po poskytnutí
jednotlivých čiastkových služieb, a to na základe vystavených faktúr, s dobou splatnosti

faktúr 10 kalendárnych dní a budú poskytovateľovi vyplatené na účet č. 1361832851/0200.
Odmena zahŕňa všetky náklady poskytovateľa na poskytnutie služieb podľa tejto zmluvy.
3.3 Ak nezaplatí objednávateľ dohodnutú odmenu včas, je poskytovateľ oprávnený požadovať
od objednávateľa úrok z omeškania vo výške určenej podľa predpisov občianskeho práva.
Článok IV.
4.1 Túto zmluvu je možné ukončiť výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán s
výpovednou dobou v trvaní 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť prvým dňom
kalendárneho dňa nasledujúceho po kalendárnom dni v ktorom bola druhej zmluvnej strane
doručená písomná výpoveď.
4.2 Právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
4.3 Túto zmluvu môžu zmluvné strany meniť a dopĺňať po vzájomnej dohode písomne
vyhotovenými dodatkami.
4.4 Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana zmluvy
obdrží po 2 vyhotovenia.
4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola
uzatvorená po vzájomnom prerokovaní, podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne
a zrozumiteľne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok.
4.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými účastníkmi zmluvy a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov.

Objednávateľ:

Poskytovateľ:

V Dolnom Kubíne dňa 01.11.2013

V Dolnom Kubíne dňa 01.11.2013

Mesto Dolný Kubín
Mgr. Roman Matejov, v.r.
primátor

Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o.
Mgr. Martina Brnčalová, v.r.
konateľka

