Zmluva o spolupráci č. MAGTS1700089
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)
Zmluvné strany
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie.
IBAN:
(ďalej len „Hlavné mesto“)

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
00603481
2020372596
Československá obchodná banka, a.s.
SK37 7520 0000 0000 2582 9413

a
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:

TVR a RE, s.r.o.
Mierová 21, 827 05 Bratislava
Mgr. Petra Palenčárová, konateľa
Ing. Tomáš Alscher, konateľ
IČO:
35 728 213
DIČ:
2020242059
IČ DPH:
SK2020242059
Bankové spojenie:
Prima banka, a.s.
Číslo účtu:
4845354001/5600
IBAN:
SK6956000000004845354001
registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I odd.: Sro, vložka č.
15601/B
(ďalej len „TVR“)
(ďalej spoločne „Hlavné mesto“ a „TVR“ aj ako „zmluvné strany“)
vychádzajúc z toho, že:
a) obyvatelia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy by mali mať zabezpečený
čo najširší prístup k informáciám o činnosti samosprávnych orgánov hlavného mesta
Slovenskej republiky, mestských organizácii, činnosti magistrátu a zariadení
zriaďovaných hlavným mestom Slovenskej republiky vo všetkých masmediálnych
formách, vzhľadom na neexistenciu celomestského regionálneho televízneho vysielania
na území Bratislavy, ako aj na fakt, že viac ako 70% občanov uprednostňuje príjem
informácii z televízneho vysielania, ale aj vzhľadom na minimálne možnosti samosprávy
sprostredkovať občanom informácie v nadregionálnych televíziách, Hlavné mesto a TVR
vedomé si dôležitosti včasného prístupu obyvateľov hlavného mesta k informáciám o
jeho samosprávnej činnosti, hodnoty pozitívneho a objektívneho vnímania Hlavného
mesta verejnosťou a významu upevňovania vzájomných vzťahov a dôvery medzi nimi,
dohodli sa na uzatvorení tejto zmluvy,
b) TVR bola Radou SR pre rozhlasové a televízne vysielanie udelená licencia č. T/89
(rozhodnutie rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie č.k. T/89/RZL)

zo dňa 02.09.1997,
c) Na uzavretie tejto zmluvy sa vzťahuje výnimka v zmysle §1 ods. 2 písm. k) zákona č.

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
uzatvárajú túto zmluvu:
Článok I
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

TVR sa zaväzuje, že ako majiteľ vysielacej licencie Televízie Ružinov a vydavateľ
Ružinovského Echa bude pre Hlavné mesto zabezpečovať výrobu televíznych
programov a ich odvysielanie v rozsahu a spôsobom uvedenom v prílohe č. 1 tejto
zmluvy. Zároveň sa TVR zaväzuje uverejňovať príspevky (články) v mesačníku
Ružinovské Echo ako bonus po dobu trvania zmluvy.
Programy budú vyrábané tak, aby z hľadiska programového typu išlo o 1 spravodajskú
a 1 publicistickú reláciu, obe obsahovo zamerané na Bratislavu, podľa prílohy č. 1.
Za výrobu programov a ich odvysielanie je zodpovedné TVR. Hlavné mesto nie je
povinné poskytnúť informácie a/alebo návrhy tém/osôb pre besedy použiteľných na
výrobu programov.
TVR sa zaväzuje, že počas vysielania programov nebude zaraďované vysielanie
reklamy ani telenákupu a ani vlastná propagácia, s výnimkou informovania o inom
programe vysielanom podľa tejto zmluvy.
TVR sa zaväzuje kontaktnej osobe Hlavného mesta poskytnúť za obdobie každého
kalendárneho mesiaca záznam vysielania každého z programov e-mailom hovorcovi
mesta, vždy najneskôr do 3 pracovných dní od uplynutia kalendárneho mesiaca, ku
ktorému sa vzťahujú. Kontaktná osoba Hlavného mesta je povinná bezodkladne
potvrdiť TVR prevzatie záznamov programov.

Hlavné mesto bude oprávnené použiť záznamy programov, prípadne ich časti na
verejný prenos vysielania na miestach, ktoré sú verejnosti prístupné za vstupný poplatok 10%
z mesačného obratu , ktorý uhradí Hlavné mesto spoločnosti TVR, sprístupňovanie
verejnosti, vyhotovenie rozmnoženiny, ktoré budú slúžiť na propagačné a informačné účely
hlavného mesta SR Bratislava.
Článok II
(6)

(1)

Táto zmluva sa dojednáva na dobu určitú, od 15.05.2017 do 14.05.2020.
Článok III

(1)

Hlavné mesto určuje za kontaktnú osobu:
hovorcu mesta.

(2)

TVR určuje za kontaktnú osobu: šéfa spravodajstva

(3)

Každá zo zmluvných strán je oprávnená zmeniť jej kontaktnú osobu. Zmena kontaktnej
osoby bude účinná odo dňa, keď písomné oznámenie tejto skutočnosti bude doručené
druhej zmluvnej strane.
Článok IV

(1)

Hlavné mesto sa zaväzuje, že za každý kalendárny mesiac od účinnosti tejto zmluvy,
v ktorom sa uskutočnilo plnenie, zaplatí TVR paušálnu odmenu vo výške 5.000,-Eur
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(2)

bez DPH. DPH bude pripočítaná k odmene vo výške stanovenej platným zákonom č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v deň vzniku
daňovej povinnosti a uplatňovaná v súlade s ustanoveniami citovaného zákona.
Odmena bude platená na základe faktúry vyhotovenej TVR po skončení kalendárneho
mesiaca, ku ktorému sa faktúra vzťahuje. Spolu s faktúrou musí byť Hlavnému mestu
odovzdané potvrdenie kontaktnej osoby Hlavného mesta o odovzdaní záznamov podľa
článku I ods. 5 tejto zmluvy. Odmena je splatná do 30 dní od doručenia faktúry
Hlavnému mestu.
Článok V

(1)

(1)

(2)

(3)

TVR bude samostatne zodpovedať za porušenie podmienok vysielania alebo porušenie
povinností vysielateľa podľa zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a
aj za porušenie povinností podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov a
bude samostatne niesť následky porušenia týchto podmienok a povinnosti.
Článok VI
Každá zo zmluvných strán môže písomne vypovedať túto zmluvu bez udania dôvodu.
Výpovedná lehota je v tomto prípade 3 mesiace a počíta sa od prvého dňa kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
Každá zo zmluvných strán môže písomne od tejto zmluvy odstúpiť, ak druhá zmluvná
strana závažným spôsobom poruší zmluvné povinnosti (záväzky) vyplývajúce pre ňu
z tejto zmluvy. Za závažné porušenie sa bude považovať, ak zmluvná strana porušujúca
záväzky ani do 5 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy od druhej zmluvnej
strany neodstráni predmetné porušenie.
Nezaplatenie odmeny sa bude považovať za porušenie zmluvných povinností
(záväzkov) Hlavného mesta závažným spôsobom iba vtedy, ak pôjde o odmenu
fakturovanú v súlade s touto zmluvou a Hlavné mesto, hoci bolo TVR písomne
upozornené, nezaplatilo odmenu ani do 30 dní po uplynutí doby jej splatnosti.

Článok VII
(1)

(2)

(3)

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami
a právne účinky nadobúda v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiacich platných právnych
predpisov nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle Hlavného mesta.
Ak sa zistí, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné alebo neúčinné a túto časť
zmluvy možno oddeliť od ostatného obsahu, neplatnosť alebo neúčinnosť ustanovenia
nebude mať za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy, ani
samotnej zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neplatné alebo neúčinné ustanovenie
bez zbytočného odkladu nahradia tak, aby bol v čo najväčšom možnom rozsahu
dosiahnutý účel, ktorý v čase uzavretia tejto zmluvy sledovali neplatným alebo
neúčinným ustanovením. Obdobne budú zmluvné strany postupovať aj v prípade, ak sa
zisti, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je nevykonateľné.
S výnimkou uvedenou v článku III ods. 3 je túto zmluvu možné meniť a dopĺňať len po
predchádzajúcej dohode zmluvných strán formou písomných dodatkov podpísaných
oboma zmluvnými stranami.
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(4)
(5)
(6)

Táto zmluva a záväzkový vzťah z tejto zmluvy sa spravujú zákonom č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 a výpis z obchodného registra
TVR, ktorý nesmie byť v čase podpisu zmluvy starší ako jeden mesiac.
Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých TVR obdrží dva rovnopisy
a Hlavné mesto štyri rovnopisy.

V Bratislave, dňa......................

V Bratislave, dňa......................

...................v.r.........................................
JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor Hlavného mesta SR Bratislavy

................................v.r............................
Mgr. Petra Palenčárová
konateľ TVR a RE, s.r.o.

...............................v.r............................
.
Ing. Tomáš Alscher
konateľ TVR a RE, s.r.o.
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