ZMLUVA
O VYSIELANÍ MAGAZÍNU KSK
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
Objednávatel':
Košický samosprávny kraj
Zastúpený:
JUDr. Zdenko Trebuľa, predseda KSK
So sídlom:
Nám. Maratónu mieru I, 042 66 Košice
IČO:
35541016
~ankové spojenie:
Štátna pokladnica
Cislo účtu:
7000186505/8180
(ďalej len "objednávatel"')

a
Lokálny vysielatel':
Zastúpený:
So sídlom:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
~ankové

Císlo
(ďalej

spojenie:

účtu:

len

BodvaTel,s.r.o.
Valéria Vincová, konateľka
Školská 5, 045 Ol Moldava nad Bodvou
36210269
2021601670
SK2021601670
zapísaný v OR Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vl. č .. 12853/V
Všeobecná úverová banka, a.s.Košice
SK06 0200 0000 0015 71583654

"vysielateľ")

Článok I.

Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je záväzok vysielateľa odvysielať jednotlivé časti audiovizuálneho
diela - spravodajsko - publicistickej relácie pod názvom "MAGAZÍN KSK" (d'alej len
"relácia"), ktoré budú vyrobené do decembra 2015 za podmienok dohodnutých v tejto zmluve
a objednávateľ sa zaväzuje za riadne odvysielané relácie zaplatiť dohodnutú cenu.
Článok II.

Práva a povinnosti zmluvných strán
l.
2.

Vysielateľ sa

Vysielateľ

zaväzuje, že nezmení formu ani obsah audiovizuálneho diela.

sa zaväzuje, že neposkytne reláciu ani žiadnu jej

časť

tretej osobe bez súhlasu

objednávateľa.

3.

Vysielateľ sa zaväzuje, že bez súhlasu objednávateľa nepoužije reláciu "Magazín KSK"
ani žiadnu jej časť na iný účel ako je predmet tejto zmluvy.

4.

Vysielateľ

5.

Objednávateľ,

alebo nim určený subjekt, dodá reláciu včas vysielateľovi za účelom jej
riadneho odvysielania v definitívnej podobe. Objednávateľ zodpovedá za obsahovú
stránku relácie.

6.

Objednávateľ
podľa

sa zaväzuje dodržať pri odvysielaní relácie dohodnutý technický štandard.

sa zaväzuje, že relácia nebude obsahovať žiadne informácie (údaje), ktoré
platných právnych predpisov, najmä zákona Č. 308/2000 Z. z. o vysielaní

a retransmisii v znení neskorších predpisov, Obchodného zákonníka a iných súvisiacich
predpisov nemožno zverejniť alebo ktorých zverejnenie podlieha osobitnému režimu.
7.

Objednávateľ vyhlasuje a zaručuje, že je nositeľom všetkých práv na použitie a šírenie
relácie (copyright) a súčasne sa zaväzuje vysporiadať všetky nároky autorov a ostatných
oprávnených osôb, ktoré im prislúchajú za použitie a šírenie relácie podľa tejto zmluvy.

8. V relácii je nepripustné zo strany objednávateľa akékoľvek konanie, ktoré naruší alebo
neskôr nepriaznivo ovplyvní, poškodí, alebo zneváži meno vysielateľa.
9.

IO.

Objednávateľ

sa zaväzuje, že v relácii nebudú použité informácie reklamného charakteru.

Objednávateľ

na

nosiči

sa zaväzuje dodať vysielateľovi audiovizuálny záznam vysielanej relácie
alebo inou elektronickou formou (napr. FTP server) podľa vzájomnej dohody.
Článok III.

DÍžka diela, časový harmonogram vysielania a čas plnenia
l.

Vysielateľ sa zaväzuje odvysielať jednotlívé
zmluvy do 31. decembra 2015 (vrátane).

časti

relácie vyrobené od

účinnosti

tejto

2. Dížka jednotlivej časti relácie: 12 - 15 min.
3. Čas plnenia (zmluvné obdobie): odo dňa účinnosti tejto zmluvy do 31. decembra 2015.
4.

Objednávateľ, alebo ním určený subjekt, je povinný dodať reláciu v dohodnutej technickej
kvalite najneskôr 48 hod. pred stanoveným termínom vysielania relácie.

5. Ak bola príslušná časť relácie dodaná na technickom nosiči, vysielateľ je povinný
najneskôr do 7 pracovných dní po odvysielani tejto časti relácie alebo jej reprízových
vydaní vrátiť technický nosič objednávateľovi.
6.

Vysielateľ si vyhradzuje právo programovej zmeny, pričom odvysiela reláciu vo
vhodnom náhradnom termíne s prihliadnutím na obsah príslušnej časti relácie, O tejto
skutočnosti oboznámi vysielateľ písomne objednávateľa, a to bezodkladne najneskôr však
do 7 dní.

7.

Vysielateľ

sa zaväzuje odvysielať príslušnú časť relácie "Magazín KSK" nasledovne:

a) premiérové vysielanie v týždni, kedy bola príslušná
v čase po hlavnej spravodajskej relácii vysielateľa,

časť

relácie dodaná, spravidla

b) minimálne 3 (tri) reprízové vysielania v čase do dodania nasledujúcej
"Magazín KSK".

časti

relácie

Článok IV.

Cena za vysielanie
l.

Objednávateľ

sa zaväzuje zaplatiť vysielateľovi na základe riadne doručenej faktúry
dohodnutú cenu za odvysielanie jednej časti relácie "Magazín KSK" v premiére a jej
repríz podl'a čl. III. bod 7:
99,58 € bez DPH, 119,50 € s DPH (slovom:

stodevätnásť

eur a 50 centov s DPH ).

2. Zmluvné strany sa dohodli, že po uskutočnení zdaniteľných plnení, vyplývajúcich z tejto
zmluvy, vystavia daňové doklady v termínoch a so všetkými náležitosťami, predpísanými
príslušnými právnymi predpismi.

Článok V.
Spôsob platby

l. Objednávatel' sa zaväzuje uhradiť vysielateľovi dohodnutú cenu za vysielanie
bezhotovostným prevodom na jeho účel. Dohodnutá doba splatnosti je 30 dní, pričom za
úhradu fakturovanej sumy sa považuje deň, v ktorý je predmetná suma pripísaná na účet
vysielateľa v plnej výške.
2. V pripade omeškania zmluvných strán s úhradou súm z vystavených a riadne doručených
daňových dokladov, sú zmluvné strany oprávnené požadovať od zmluvnej strany, ktorá je
v omeškaní, úroky z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
Článok VI.

I.
2.

Zrušeníe zmluvy
Zmluvu môžu zmluvné strany ukončiť pisomnou dohodou.
Objednávateľ

alebo vysielateľ sú oprávnení odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu,
po predchádzajúcom písomnom oznámení o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane
a po uplynutí lehoty na nápravu ak je v ňom uvedená, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem
dní. Zmluva zaniká ku dňu doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane, ktorým sa
rozumie aj posledný deň odbernej lehoty na jeho prevzatie.

3. Ak nedôjde k realizácii vysielania príslušnej časti relácie "Magazín KSK" z dôvodov
okolností vylučujúcich zodpovednosť (živelná pohroma a pod.) umožní zmluvná strana,
ktorej v splnení záväzku zabránili okolnosti vylučujúce zodpovednosť, dokončenie
predmetu tejto zmluvy druhej zmluvnej strane, ak táto prejaví o dokončenie záujem.
V takomto pripade je zmluvná strana, ktorej v splnení záväzku zabránili okolnosti
vylučujúce zodpovednosť, oslobodená od všetkých záväzkovanie je zaviazaná podieľať
sa na budúcich výdavkoch druhej zmluvnej strany.
Článok VII.
Záverečné ustanovenía

l.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

účinnosť dňom

2.

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dva pre objednávatel'a a dva
pre vysielateľa.

3.

Zmluvu je možné meniť alebo dopÍňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných
strán formou písomného dodatku k zmluve, podpísaného zmluvnými stranami.

4.

Zmluvné strany sa zaväzujú všetky spory vzniknuté z plnení tejto zmluvy, alebo
v súvislosti s plnením tejto zmluvy, riešiť prednostne vzájomným rokovaním. Ak však
nedôjde k dohode ani v lehote 30 dni odo dňa doručenia písomnej výzvy na rokovanie
druhej zmluvnej strane, je každá zo zmluvných strán oprávnená obrátiť sa na vecne
a miestne prislušný súd.

5.

Právne vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia
predovšetkým príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a právnymi predpismi
Slovenskej republiky.

6.

Zmluvné strany vyhlasujú a svojimi podpismi na zmluve potvrdzujú, že zmluva nebola
uzatvorená v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým

ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich
zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť.

V Košiciach, dňa
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