Z m l u v a č. ............................
na odber záznamov z tlačových konferencií uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov medzi:

Dodávateľ
Agentúra Monitor
zastúpená
Mgr. Silvestrom Húskom
Sídlo:
Mlynarovičova 11, 851 04 Bratislava
zapísaný v živnostenskom registri č. 105-14891 Obvodným úradom Bratislava
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Bratislava
Číslo účtu:
4000411334/7500
IČO:
40 771 351
DIČ:
102532175
Objednávateľ
zastúpená
Sídlo
Bankové spojenie:
Číslo účtu
IČO:
DIČ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc., primátorom
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
VÚB, a.s. Bratislava
6327-012/0200
00 603 481
2020372596
I. Predmet zmluvy

Dodávateľ zabezpečí pre objednávateľa vyhotovenie doslovného zvukového a písomného
záznamu a distribúciu týchto záznamov tlačových konferencií najmä nasledovných politických
strán, hnutí a iných subjektov:
- primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava,
- Kresťansko-demokratické hnutie „KDH“,
- Slovenská národná strana „SNS“,
- Sociálno – demokratická a kresťanská únia a demokratická strana „SDKU-DS“,
- SMER - sociálna demokracia „SMER-SD“,
- Most – Híd,
- Sloboda a solidarita „SaS“
- v individuálnych prípadoch aj relevantných mimoparlamentných politických strán a hnutí.
II.

Práva a Povinnosti dodávateľa a odberateľa

1. Dodávateľ sa zaväzuje distribuovať záznamy z tlačových konferencií do dvadsaťštyri hodín,
najneskôr však do štyridsaťosem hodín po ich skončení e-mailom na nasledovné adresy
určené odberateľom: press@bratislava.sk, hovorca@bratislava.sk.
2. Objednávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať. Objednávateľ je oprávnený dodané
zvukové a písomné záznamy tlačových konferencií uvedených v predmete zmluvy
uverejňovať na svojej oficiálnej internetovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy.
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3. Dodávateľ udeľuje objednávateľovi súhlas na uverejnenie dodaných záznamov z tlačových
konferencií na oficiálnej internetovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy.

III. Cena
1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vyhotovenie doslovného zvukového a písomného
záznamu tlačových konferencií uvedených v predmete zmluvy a ich distribúciu bez ohľadu
na množstvo paušálnu mesačnú odmenu 100,- EUR vrátane DPH (slovom: jednosto eur).
2. Objednávateľ sa zaväzuje realizovať platbu za dodané záznamy z tlačových konferencií
najneskôr do dvadsaťjeden dní po obdržaní faktúry.

IV. Záverečné ustanovenie
1. Zmluva sa uzaviera na dobu určitú do 31.12.2013.
2. Zmluvu možno ukončiť písomnou dohodou alebo písomnou výpoveďou jednej zo
zmluvných strán bez udania dôvodu. Výpovedná lehote je tri mesiace a začína plynúť prvým
dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená písomná
výpoveď druhej zmluvnej strane.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán
a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni uverejnenia na oficiálne internetovej
stránke hlavného mesta SR Bratislavy.
4. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých dve
vyhotovenia prináležia objednávateľovi a dve dodávateľovi.

V Bratislave 24. januára 2011

Dodávateľ:

Objednávateľ:

.....................................
Mgr. Silvester Húska, v.r.

............................................
Milan Ftáčnik, v.r.
primátor
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