
Zmluva o dielo 
podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka 

 

I. Zmluvné strany 
 

Zhotoviteľ :  Videoštúdio RIS, spol. s r. o. 
   Nám. oslobodenia 11, 905 01 Senica 
   Zastúpené : Stanislavom Prokešom 
              PaedDr. Ivanom Príkopom, konateľmi spoločnosti 
   Bankové spojenie : VÚB, a. s., pobočka Senica 
   Číslo účtu : IBAN: SK81 0200 0000 0007 4874 8182 
   IČO : 34 119 612 
   DIČ : 2021044410 
   IČ DPH : SK2021044410 
   Zapísaná v OR OS Trnava, oddiel s. r. o. vložka č. 1145/T 
 

Objednávateľ : Mesto Stará Turá 
   Ul. SNP 1/2 
   Zastúpené : Ing Annou Halinárovou, primátorkou mesta 
   Bankové spojenie : VÚB, a. s. 
   Číslo účtu : IBAN : SK67 0200 0000 0000 2062 2202 
   IČO : 312002 
   DIČ : 2020381990 
 
 

II. Predmet plnenia 
 

 Predmetom plnenia tejto zmluvy o dielo je výroba a vysielanie mestskej 
televíznej informačnej relácie s názvom Novinky zo Starej Turej  a výroba 
videotextových informácií ako prostriedku informovanosti občanov mesta Stará Turá. 
 

III. Spôsob plnenia 
 
 Zhotoviteľ - držiteľ licencie bude vyrábať mestskú televíznu informačnú relácia 
a videotextové informácie na vlastných zariadeniach a bude ich šíriť prostredníctvom 
káblového distribučného systému spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 
v meste Stará Turá na základe § 27 zákona č. 220/2007 Zb. o digitálnom vysielaní. 
Televízny kanál bude využívaný v súlade s časovým rozsahom vysielania uvedeným 
v rozhodnutí o udelení licencie č. TD / 71 Radou SR pre RTV v znení neskorších 
zmien. Videotextové informácie budú vysielané v súlade s časovým rozsahom 
vysielania a premiéra mestskej televíznej relácie bude vysielaná v dvojtýždennom 
cykle s dĺžkou 6 minút s príslušným počtom repríz podľa potrieb a požiadaviek 
objednávateľa. 
 Zhotoviteľ zabezpečí rozšírenie vysielania mestskej televíznej informačnej 
relácie Novinky zo Starej Turej s dĺžkou 6 min. aj prostredníctvom satelitného 
vysielania spoločnosti Regionální televize CZ, s. r. o. na satelite ASTRA 3B  23,5°E .  
Magazín bude vysielaný v týždennom cykle, pričom premiérové vysielanie bude v 
danom týždni vždy v piatok o 20.40 hod. a reprízy budú odvysielané nasledujúci deň 
o 00.40 hod., 04.40 hod., 08.40 hod., 12.40 hod. a o 16.40 hod.  Vysielanie mestskej 
televíznej informačnej relácie Novinky zo Starej Turej prostredníctvom satelitného 



vysielania spoločnosti Regionální televize CZ s. r. o. na satelite ASTRA 3B 23,5°E 
začne od 1. februára 2018. 
 
 

 
 

IV. Cena plnenia 
 

 Zmluvné strany sa dohodli  na cene 52,08,- €, slovom päťdesiatdva euro 
a osem centov bez DPH za výrobu a odvysielanie jednej minúty mestskej televíznej 
informačnej relácie vrátane príslušného počtu repríz. K uvedenej cene sa pripočíta 
aktuálna výška DPH, ktorá je v súčasnej dobe 20 % v sume 10,42,- €, slovom desať 
euro a štyridsaťdva centov. Cena za výrobu a odvysielanie jednej minúty mestskej 
informačnej relácie s DPH bude 62,50,-€, slovom šesťdesiatdva euro a päťdesiat 
centov. Uvedenú sumu bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi mesačne. 
Zmluvné strany sa dohodli na úhrade faktúry v lehote 15 dní od doručenia faktúry 
objednávateľovi.  
 Zmluvné strany sa dohodli na cene 50,- €, slovom päťdesiat euro bez DPH,  
za výrobu a odvysielanie videotextových informácií za obdobie jedného kalendár- 
neho mesiaca. K uvedenej cene sa pripočíta aktuálna výška DPH, ktorá je v súčasnej 
dobe 20 % v sume 10,- €, slovom desať euro. Cena  za výrobu a odvysie- lanie 
videotextových informácií za obdobie jedného kalendárneho mesiaca s DPH bude 
60,- €, slovom šesťdesiat euro . Uvedenú sumu bude zhotoviteľ fakturovať 
objednávateľovi mesačne. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade faktúry v lehote 15 
dní od doručenia faktúry objednávateľovi.  
 Zmluvné strany sa dohodli na cene 83,33,-€, slovom osemdesiattri euro  
a tridsaťtri centov mesačne bez DPH za rozšírenie vysielania mestskej televíznej 
informačnej relácie Novinky zo Starej Turej  prostredníctvom satelitného vysielania 
spoločnosti Regionální televize CZ s. r. o. na satelite ASTRA 3B 23,5°E. K uvedenej 
cene sa pripočíta aktuálna výška DPH, ktorá je v súčasnej dobe 20 % v sume  
16,67,-€ slovom šestnásť euro a šesťdesiatsedem centov. Cena za rozšírenie 
vysielania mestskej televíznej informačnej relácie Novinky zo Starej Turej 
prostredníctvom satelitného vysielania spoločnosti Regionální televize CZ s. r. o. na 
satelite ASTRA 3B 23,5°E bude s DPH 100,-€, slovom jednosto euro. 
 
 
   

 
V. Ostatné ustanovenia 

 
 Programová štruktúra relácie bude v súlade s programovou štruktúrou 
vysielania, ktorá je súčasťou licencie TD / 71 zhotoviteľa v znení neskorších zmien. 
 Obsah relácie bude vytvorený z podnetov Mestského úradu v Starej Turej, 
poslancov Mestského zastupiteľstva a občanov mesta, tak aby boli v súlade s 
licenciou TD / 71 zhotoviteľa v znení neskorších zmien. 
 Zhotoviteľ zodpovedá za obsahovú úroveň relácie a videotextových informácií. 
 Za technickú úroveň vysielania v KDS Stará Turá zodpovedá prevádzkovateľ 
KDS spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o.  
 Zhotoviteľ odovzdá bezodplatne po odvysielaní relácie objednávateľovi  
DVD s programom, jednu kópiu, ako doklad o výrobe programu a to raz mesačne. 
 



 
 

VI. Záverečné ustanovenia 
 

 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú po dobu trvania platnosti licencie v znení 
neskorších zmien, ktorej držiteľom je zhotoviteľ.  
 

Zmluvu možno vypovedať ktoroukoľvek zo zmluvných strán v trojmesačnej 
výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho 
mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 
 
 Všetky práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa 
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších platných 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 
  

 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, 
účinnosť nastáva na druhý deň po jej zverejnení na internetovej stránke objednáva- 
teľa. 
 
 Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch po dvoch pre každú zmluvnú 
stranu, pričom všetky majú platnosť originálu.  
 
 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali a jej obsahu porozumeli. 
Zmluva predstavuje ich pravú, vážnu a slobodnú vôľu a nebola dojednaná v tiesni ani 
za jednostranne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu Zmluvu potvrdzujú 
vlastnoručnými podpismi. 
 
 
 
 
 
 
 V Senici, 8. januára 2018   V Starej Turej, 9. januára 2018 
 
 
 
 
 
............................................................                        ............................................... 
          zhotoviteľ        objednávateľ 

 
 
 
 
 
 
 
 


