Zmluva
o poskytnutí služby pre zabezpečenie TV vysielania prostredníctvom internetu
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zápis v registri:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie VÚB:
(ďalej ako Poskytovateľ)

MEDIA PLANET s.r.o.
Planét 20, 821 02 Bratislava
44 121 571
OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 51839/B
MgA. Kamil Šrámek, konateľ
2557151358/0200

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zápis v registri:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie VÚB:
(ďalej ako Klient)

INFOŠTÚDIO mesta Dolný Kubín, spol. s r.o.
Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 27 Dolný Kubín
36 375 535
OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka č. 10694/L
Mgr. Jozef Kaščák, konateľ
1361832851/0200

Poskytovateľ a Klient ďalej spolu ako „zmluvné strany“ sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy
v nasledovnom znení:
Článok 1.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je vzájomná dohoda zmluvných strán o poskytnutí služby pre zabezpečenie TV
vysielania prostredníctvom web stránky www.respublica.sk v pôvodnej technickej kvalite obrazu a zvuku
s využitím zariadenia ENCODER, ktorý je vlastníctvom Poskytovateľa, nainštalovaného Klientovi pre
zabezpečenie deklarovanej služby.
Článok 2.
Termín plnenia predmetu zmluvy
2.1 Poskytovateľ sa zaväzuje, že v stanovenom období 12 mesiacov /február 2011 až február 2012/ za
podmienok dojednaných v tejto Zmluve poskytne službu Klientovi pre zabezpečenie internetového
vysielania TV mesta Dolný Kubín prostredníctvom web stránky www.respublica.sk .
2.2 Akákoľvek úprava v termíne plnenia zmluvných podmienok zo strany Poskytovateľa i Klienta sa
bude riešiť samostatným dodatkom k tejto Zmluve.
Článok 3.
Cena a platobné podmienkyy
3.1 Zmluvné strany sa dohodli na paušálnej mesačnej cene za poskytnutú službu vo výške 100,-€ bez
DPH, spolu s 20% DPH 120,-€ .
3.2 Cena bude fakturovaná vždy v posledný deň kalendárneho mesiaca. Poskytovateľ vystaví Klientovi
faktúru so splatnosťou do 15 dní od dátumu vystavenia faktúry.
Článok 4
Povinnosti Klienta
Klient sa zaväzuje počas zmluvného obdobia aspoň raz denne overiť priebeh vysielania na internetovej
web stránke a v prípade výpadku vysielania neodkladne informovať o tejto skutočnosti Poskytovateľa.

Článok 5
Povinnosti Poskytovateľa
Poskytovateľ sa počas zmluvného obdobia zaväzuje v prípade nahlásenia výpadku vysielania Klientom
overiť, či je výpadok spôsobený z jeho strany a neodkladne zabezpečiť odstránenie výpadku, ako aj
poskytnúť bezodplatnú servisnú a konzultačnú podporu.
Článok 6.
Trvanie zmluvy
Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, t.j. do 7.2.2012 a nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma
zmluvnými stranami.
Zmluva zaniká:
a.) uplynutím doby trvania
b.) písomnou dohodou zmluvných strán
c.) odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán v prípade podstatného porušenia tejto
Zmluvy druhou zmluvnou stranou.
Článok 7
Vyššia moc
Žiadny z účastníkov tejto zmluvy nezodpovedá za porušenie svojich povinností vyplývajúcich z tejto
zmluvy, ak bolo spôsobené vyššou mocou. Za vyššiu moc sa považuje okolnosť, ktorá nastala nezávisle
na vôli povinnej strany, pokiaľ bráni v plnení povinností, pričom nie je možné spravodlivo požadovať, aby
povinná strana túto prekážku alebo jej následky prekonala alebo ich odvrátila a to ani vynaložením
akéhokoľvek úsilia, na ktorom je možné trvať. Povinná strana sa nemôže odvolávať na vyššiu moc pokiaľ
na jej účinky bez zbytočného odkladu písomne neupozornila druhú zmluvnú stranu.
Článok 8.
Záverečné ustanovenia
8.1 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, po jednom pre každú zmluvnú
stranu. Všetky zmeny a dodatky tejto Zmluvy musia byť vyhotovené písomne, po vzájomnej dohode
obidvoch zmluvných strán.
8.2 Skutočnosti, ktoré táto Zmluva neupravuje sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej
republiky a to príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
8.3 Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilí k právnym úkonom, že si Zmluvu pred jej podpisom
prečítali, tejto v celom rozsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom k nej pripájajú svoje
vlastnoručné podpisy.
V Bratislave, dňa: 7.2.2011

....………………………….......
Za MEDIA PLANET s.r.o.
MgA. Kamil Šrámek, konateľ

V Dolnom Kubíne, dňa 7. 2. 2011

………………………....…………
Za Infoštúdio mesta Dolný Kubín, spol. s r.o.
Mgr. Jozef Kaščák, konateľ

