
ZMLUVA O DIELO 

Objednávateľ: Mesto Dolný Kubín 
Zastúpené: Mgr. Romanom Matejovom 
IČO: 00314463 
Bank. spojenie: VÚB, a. s. pobočka Dolný Kubín 

č. ú.: 20426332/0200 
ďalej len (Objednávateľ) 

Zhotoviteľ: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s. r. o. 
Hviezdoslavovo nám. 1651/5, 026 01 Dolný Kubín 
Zastúpené: Mgr. Martinou Brnčalovou, konateľkou 
IČO: 36375535 
Bank. spojenie: VUB, a. s. pobočka Dolný Kubín 

č. ú.: 1361832851/0200 
ďalej len (Zhotoviteľ) 

ČI. I. 
Účel zmluvy 

1/ Zhotoviteľ je obchodná spoločnosť, ktorej zakladateľom a jediným spoločníkom je 
Objednávateľ, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, vl. č. 
10684/L zo dňa 22. 10. 1997. 

2/ Programová štruktúra, obsah, rozsah vysielania, ako aj spôsob šírenia signálu je stanovený 
licenciou Rady pre vysielanie a retransmisiu: 
- č. T-86 z 21. 7. 1997(káblové rozvody) 

3/ Náplňou Zhotovíte ľa je: 
TV vysielanie 
internetové vysielanie cez www.respublica.sk 

- webová stránka www.tvdk.sk 
- facebook/ TY DK 
- tvorba textových príspevkov na www.dolnykubin.sk 
- tvorba textových príspevkov pre Rádio Sever 
- tvorba textových príspevkov do novín Oravské Echo 

ČI. II. 
Predmet zmluvy 

1/ Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje pre Objednávateľa zabezpečovať činnosť 
spočívajúcu v príprave, vydávaní a vysielaní spravodajských, publicistických a reklamných 
programov a to: 

http://www.respublica.sk
http://www.tvdk.sk
http://www.dolnykubin.sk


a/ formou TV vysielania - relácia Spravodajstvo (12 x do týždňa, 1 premiéra a 11 repríz) 
a infotextové vysielanie s dennou aktualizáciou (22 hodín denne) 

b/ formou textových príspevkov pre www.dolnykubin.sk, pre Rádio Sever, do novín 
Oravské Echo 

Obsahom budú informácie o činnosti samosprávy (Mestské zastupiteľstvo, Mestská rada, 
činnosť MsU), spoločenskom, ekonomickom, kultúrnom a športovom dianí v meste za 
účelom poskytovania občanom a návštevníkom mesta informácie, ktoré svojím obsahom 
prehĺbia ich informovanosť a znalosť o činnosti a zámeroch samosprávnych orgánov, 
orgánov štátnej správy a inštitúcií, ktoré riešia ich oprávnené záujmy, práva a povinnosti. 

ČI. III. 
Záväzky zmluvných strán 

1/ Objednávateľ sa zaväzuje svoje požiadavky na vykonanie činností uvedených v predmete 
zmluvy predkladať Zhotoviteľovi: 

do infotextu denne do 12.00 hod. (okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov) 
do TV vysielania alebo na uverejnenie v iných informačných zdrojoch najneskôr 2 dni 
pred dňom nakrúcania, resp. pred uzávierkou novín. 

V prípade oneskoreného podania požiadavky Objednávateľa n ie je Zhotoviteľ viazaný takouto 
požiadavkou a závisí len na jeho uvážení, či túto požiadavku splní. 
Objednávateľ bude svoje požiadavky predkladať Zhotoviteľovi prostredníctvom e-mailu: 
inzercia@tvdk.sk 
Výnimočné a dôležité aktuálne témy týkajúce sa Objednávateľa je možné ako požiadavku 
predkladať aj v lehote kratšej ako je uvedená v tomto článku, a to po vzájomnej ústnej dohode 
zmluvných strán. 

2/ Jednotlivé konkrétne činnosti môžu byť predmetom osobitnej dohody medzi 
Objednávateľom a Zhotoviteľom. 

3/ Zhotoviteľ bude vykonávať činnosti uvedené v ČI. II. zmluvy odplatne. Za tým účelom sa 
zaväzuje Objednávateľovi predložiť pri podpise tejto zmluvy cenník jednotlivých produktov, 
ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy, a teda jej neoddeliteľnú súčasť. Platnosť cenníka sa 
medzi zmluvnými stranami dohodne spravidla na jeden kalendárny rok. Po uplynutí 
kalendárneho roka má Zhotoviteľ právo najneskôr do 31. 1. príslušného kalendárneho roka 
predložiť návrh nového cenníka s tým, že návrh nového cenníka je Objednávateľ povinný 
prerokovať a odsúhlasiť so Zhotoviteľom najneskôr do 14-tich dní po jeho predložení vo 
forme písomného dodatku k zmluve o dielo. 

4/ Medzi účastníkmi bola dohodnutá lehota splatnosti faktúry v trvaní 14-tich dní od 
vystavenia faktúry Zhotoviteľom. 

5/ Zhotoviteľ pri zabezpečovaní činností pre Objednávateľa podľa čl. II. zmluvy zodpovedá 
za dodržiavanie pravidiel etiky a princípov zverejňovania, uchovávania a ochrany informácií 
podľa platných právnych predpisov, najmä platného tlačového zákona, zákona o vysielaní 
a retransmisii, zákona o reklame, za dodržiavania zásad určených zákonom o slobodnom 
prístupe k informáciám a o ochrane osobných údajov. 

http://www.dolnykubin.sk
mailto:inzercia@tvdk.sk


7/ V prípade omeškania s úhradou vystavenej faktúry, môže Zhotoviteľ požadovať na 
Objednávateľove úroky z omeškania vo výške určenej predpismi občianskeho práva, ak 
vystavená faktúra nebude Zhotoviteľovi uhradená ani do 30-tich dní po lehote splatnosti 
faktúry, má Zhotoviteľ právo dočasne pozastaviť vykonávanie ďalších činností v prospech 
Objednávateľa podľa tejto zmluvy, a to až do doby pokiaľ mu nebude uhradená dlžná suma 
v plnej výške. Takýto postup oznámi Zhotoviteľ Objednávateľovi písomne na adresu uvedenú 
v tejto zmluve. V prípade takéhoto postupu zo strany Zhotoviteľa nie je možné jeho konanie 
charakterizovať ako porušenie tejto zmluvy, a teda nie je možné voči nemu vyvodiť žiadne 
sankcie a opatrenia z takéhoto konania Objednávateľom. 

7/ V prípade omeškania Zhotoviteľa s realizáciou diela v dohodnutom termíne, môže 
Objednávateľ požadovať na Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej 
hodnoty diela za každý deň omeškania. Zhotoviteľ nie je v omeškaní v prípade, ak 
Objednávateľ mešká so zadávaním úlohy. 

ČI. IV. 
Doba platnosti zmluvy a spôsoby jej ukončenia 

1/ Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s účinnosťou od 16. 12. 2013. 

2/ Zmluvné strany sú oprávnené zmluvu vypovedať písomne, a to aj bez udania výpovedného 
dôvodu, s mesačnou výpovednou dobou, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho 
mesiaca po doručení písomnej výpovede druhej strane. 

3/ Zmluvné strany sú oprávnené od zmluvy odstúpiť v prípade, ak niektorá zo zmluvných 
strán koná hrubo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto zmluve. V takom prípade 
zmluva stráca platnosť a účinnosť dňom doručenia písomného odstúpenia so zdôvodnením 
odstúpenia od zmluvy druhej strane. 

4/ Pre skončenie platnosti tejto zmluvy má však vždy prednosť dohoda zmluvných strán. 

ČI. V. 
Kontrola plnenia zmluvy 

Kontrolu plnenia podmienok tejto zmluvy môžu zo strany Objednávateľa vykonávať orgány 
Objednávateľa alebo nimi poverená osoba. 

ČI. VI. 
Záverečné ustanovenia 

1/ Zmluvné strany sa dohodli, že v otázkach neupravených touto zmluvou platia príslušné 
ustanovenia Obeh. zákonníka a ďalších právnych predpisov upravujúcich túto problematiku. 

2/ Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva je uzavretá v súlade s ich prejavom vôle, jej 
obsah zmluvné strany považujú za zrozumiteľný, zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za 
nápadných nevýchodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 



3/ Dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto zmluvy stráca platnosť a účinnosť Zmluva 
o dielo uzavretá medzi zmluvnými stranami dňa 01.01.2007 v znení všetkých jej dodatkov. 

4/ Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po dve 
vyhotovenia, vrátane prílohy cenníka. 

Príloha: Cenník k zmluve 

Zhotoviteľ: Objednávateľ: 
V Dolnom Kubíne, dňa 16.12.2013 V Dolnom Kubíne, dňa 16.12.2013 

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

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



Príloha č. 1 ku ZMLUVE O DIELO zo dňa 16.12.2013. 

C E N N Í K n a rok 2014 
(spoločnosť Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o, n ie je platcom DPH) 

A/ Televízne vysielanie: 
SPRAVODAJSTVO - relácia z produkcie TV DK v dĺžke trvania cca 20 minút (12 
odvysielaní týždenne, z toho 1 premiéra a 11 repríz) 

CENA: 667, -€ za výrobu 1 relácie Spravodajstva (12 odvysielaní) 

B/ Infotextové vysielanie: 

vysielané 22 hodín za 1 deň s dennou aktualizáciou informácií 

CENA: 250,- € /1 mesiac 

C/ Tvorba textového a obrazového materiálu: 
a) na webové sídlo www.dolnykubin.sk -• 4 správy týždenne 
b) do Rádia Sever - 5 správ týždenne 
c) do novín Oravské Echo - 1 A4 správ / 1 mesiac 

CENA: 1.334,-€ / 1 mesiac 

Zhotoviteľ: 
V Dolnom Kubíne, dňa 16. 12. 2013 

Objednávateľ: 
V Dolnom Kubíne, dňa 16.12.2013 

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

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

http://www.dolnykubin.sk

