Zmluva o dielo
uzatvorená v zmysle ustanovenia §536 a nasl. Obchodného zákonníka
Článok I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Obec Sučany
zastúpené Ing. Vladimír Plžík, starosta obce Sučany
sídlo: Námestie SNP č.31, 038 52 Sučany
IČO: 316938
DIČ: 2020595016
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
číslo účtu: 0351556027/0900
IBAN: SK4909000000000351556027 SWIFT:GIBASKBX
Televízia Turiec, s.r.o., Moskovská 1, 036 01 Martin
zastúpená Ing. Stanislav Thomka, konateľ spoločnosti
zapísaná v OR OS Žilina, odd.Sro, vložka č.3223/L
IČO: 316 47 308
IČ DPH: SK2020434801
DIČ: 2020434801
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Martin, č. účtu: 624942-362/0200
IBAN: SK63 0200 0000 0006 2494 2362 SWIFT: SUBASKBX
Kontakt:
Konateľ : Ing. Stanislav Thomka - 0911 602 161
Šéfredaktorka: Mgr. Martina Veselovská - 0918 590 889 , 043/4220594
e-mail: tvturiec@tvturiec.sk
Článok II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služieb zhotoviteľa vo vysielaní Televízie Turiec, s.r.o. Mar
tin v reláciách:
- Správy
- Na aktuálnu tému, alebo diskusnú reláciu v štúdiu.
2. Objednávateľ si vyhradzuje právo prednostne určiť do objednaných relácií tie témy, ktoré majú
byť zaradené do týchto relácií. Zhotoviteľ je povinný prednostne objednávateľom určené témy
spracovať a zaradiť do vysielania v požadovanom rozsahu.
Článok III.
Povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ zabezpečí súčinnosť zamestnancov obce Sučany pri spracovaní dohodnutých tém, resp.
poverí aj konkrétne osoby, ktoré majú právo byť prednostne zaradené ako účastníci besedy alebo oso
by vyjadrujúce sa k danej téme v spravodajských príspevkoch resp. majú právo zadať spracovanie
konkrétneho spravodajského príspevku v danom mesiaci.
2. Objednávateľ zabezpečí včasnú informáciu zhotoviteľovi o konaní akcii a podujatí, na ktorých má pri
oritný záujem tieto zaznamenať a spracovať. V prípade spravodajských príspevkov je lehota uplatne
nia minimálne jeden deň vopred. Ak ide o podujatia konané v sobotu alebo nedeľu, musí byť zhoto
viteľ informovaný najneskôr do 12.-tej hodiny predchádzajúceho pracovného dňa.

Článok IV.
Povinnosti zhotoviteľa
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyrábať a vysielať v každom kalendárnom mesiaci spravodajský príspevok
z obce Sučany.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje v rámci spravodajstva prioritne zaznamenať, spracovať a odvysielať:
- oficiálne návštevy a rokovania prezidenta SR, členov vlády SR, predsedu NR SR, predsedov
parlamentných výborov NR SR a poslancov NR SR s vedením obce Sučany a v obci Sučany
- zahraničné návštevy, návštevy zástupcov partnerských miest, primátorov a zástupcov štátnej
a verejnej správy,
- kultúrno-spoločenské a športové podujatia, ktorých organizátorom je obec Sučany alebo sú or
ganizované s finančnou podporou obce Sučany a ním založených organizácií
- spravodajské informovanie o rokovaní Obecného zastupiteľstva v Sučanoch
- v prípade viacerých vyššie uvedených udalostí v rámci jedného mesiaca, má objednávateľ
právo určiť, ktorá udalosť bude odvysielaná v rámci dohodnutého rozsahu (1 spravodajský prís
pevok mesačne).
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyrábať a vysielať ostatné relácie ako napr.:
- Spravodajské príspevky nad dohodnutý rozsah ( 1 spravodajský príspevok mesačne) budú zho
tovené len na základe samostatnej objednávky zhotoviteľa, a to v relácií Správy, pokiaľ pôjde
o udalosť podľa bodu 2 tohto článku, alebo v prípade iných udalostí v reláciách – Na aktuálnu
tému, alebo diskusnú reláciu v štúdiu budú vyhotovené podľa samostatných objednávok a
požiadaviek objednávateľa, a to podľa č. VI ods.3 .
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje uverejňovať len informácie a oznamy verejného charakteru z Obecného úradu
a Obecného zastupiteľstva vo videotexte Televízie Turiec.
5. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na vlastné náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom
čase.
Článok V.
Termín plnenia
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to: od 1.januára 2018 do 31.decembra 2018.
Ukončenie tejto zmluvy je možné písomnou dohodou oboch zmluvných strán. Jednostranne je možné
túto zmluvu vypovedať v jednomesačnej výpovednej lehote, začínajúcej plynúť dňom nasledujúceho
mesiaca po obdržaní výpovede.
Článok VI.
Cena, platobné podmienky
1. Cena výroby a odvysielania služby zhotoviteľa je stanovená dohodou podľa zákona NR SR č.18/1996
Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných predpisov.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí zhotoviteľovi za vyrobené a odvysielané spravodaj
ské príspevky v členení ako je uvedené v článku IV. Pričom mesačne fakturovaná čiastka predstavuje
(mesačne 1 spravodajský príspevok, čo predstavuje cca 5 minút) paušálnu sumu na úhradu nákladov
mesačne vo výške 100,- € ( slovom : jednosto eur). V prípade, že v danom mesiaci zhotoviteľ neod
vysiela spravodajský príspevok a teda sa neuplatní požiadavka objednávateľa na plnenie zmluvy, zho
toviteľ v tomto prípade neuplatní fakturáciu služby.
3. Za spracované a odvysielané príspevky na základe objednávky v prípade objednania ďalšieho
spravodajského príspevku v rámci príslušného mesiaca platnosti zmluvy zhotoviteľ vyhotoví objed
návateľovi faktúru, pričom fakturovaná čiastka v tomto prípade predstavuje 50,- € ( slovom: päťdesiat
eur) za 1 spravodajský príspevok, pričom ten bude fakturovaný samostatne.

4. Ceny dohodnuté v tejto zmluve sú vrátane DPH.
Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu služby zhotoviteľovi najneskôr do 14 dní od obdržania faktúry
za vykonané a odvysielané dielo. Faktúra bude vyhotovená v zmysle platného zákona o DPH, najne
skôr posledného dňa mesiaca, na ktoré sa platba vzťahuje.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje do 14 dní po vyhotovení a odvysielaní dielo – vyrobené spravodajské príspevky
odovzdať objednávateľovi na DVD nosiči. Zhotoviteľ súhlasí s postúpením autorských práv k odo
vzdanému DVD nosiču na zverejnenie a šírenie audio a video stopou na webovej stránke objednávate
ľa a to bezodplatne po dobu trvania autorských práv k dielu, v neobmedzenom vecnom a územnom
rozsahu..
Článok VII.
Záverečné ustanovenia
1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka
č.513/1991 Zb.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na webovej stránke
obce Sučany.
3. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými
stranami.
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, dve (2) vyhotovenia obdrží objednávateľ
a dve (2) vyhotovenia zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzavretá na základe ich pravej a slobodnej vôle, vážne,
zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a že si ju pred jej podpisom pre
čítali.
6. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa §5a zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k infor
máciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Sučanoch dňa:

20.12.2017
-----------------------------------

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing.Vladimír Plžík
Starosta obce

Ing.Stanislav Thomka
konateľ spoločnosti

