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                                                                                                           Číslo zmluvy z CRZ Úradu PSK: 157/2020/KP 
 
 

ZMLUVA O VYSIELANÍ AUDIOVIZUÁLNEHO DIELA 
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 
 
 
Objednávateľ:                     Prešovský samosprávny kraj 
Štatutárny orgán:                PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK 
So sídlom:                            Nám. mieru 2, 080 01 Prešov 
IČO:                                     37870475  
Bankové spojenie:               Štátna pokladnica  
Číslo účtu:                           SK54 8180 0000 0070 0051 9082  
(ďalej len objednávateľ) 
 

a 
 
Lokálny vysielateľ:              TV Levoča, spoločnosť s ručením obmedzeným 
Štatutárny orgán:                 RNDr. Vladimír Adamkovič 
So sídlom:                             Jána Francisciho 170/32, 054 01 Levoča 
IČO:                                      36 600 113 
DRČ:                                     2022084647 
Bankové spojenie:                UniCredit Bank 
Číslo účtu:                            1023443001/1111 
Zapísaný v OR:                    OS Košice I., oddiel: Sro, vložka č. 17339/V   
 

      (ďalej len vysielateľ) 

 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy a forma plnenia 

 
1. Predmetom zmluvy je záväzok vysielateľa odvysielať audiovizuálne dielo -  spravodajsko –  

publicistickú reláciu pod názvom „Týždeň v PSK“ (ďalej len „relácia“) v rozsahu podľa čl. II. 
tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ dodá reláciu vysielateľovi za jej účelom odvysielania v konečnej definitívnej  
podobe. Objednávateľ zodpovedá za obsahovú stránku relácie. Vysielateľ sa zaväzuje, že  
nezmení formu relácie.   

3. V relácii je neprípustné zo strany objednávateľa akékoľvek konanie, ktoré naruší alebo neskôr 
nepriaznivo ovplyvní, poškodí, alebo zneváži obchodné meno vysielateľa.  

4. Súčasne je pre  vysielateľa neprístupné akékoľvek konanie,  ktoré naruší alebo neskôr 
nepriaznivo ovplyvní, poškodí, alebo zneváži obchodné meno objednávateľa. 

5. Objednávateľ sa zaväzuje, že v relácii nebudú použité informácie reklamného charakteru.  
6. Vysielateľ sa zaväzuje, že neposkytne reláciu tretej osobe bez súhlasu objednávateľa. 
7. Vysielateľ sa zaväzuje dodržať v relácii dohodnutý technický štandard.  
8. Objednávateľ sa  zaväzuje dodať vysielateľovi audiovizuálny záznam vysielanej relácie  

v dohodnutej forme.  
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Článok II. 
Rozsah plnenia predmetu zmluvy a čas plnenia 

 
1.  Dohodnutá periodicita dodania a vysielania relácie:          týždenná 
2.  Dohodnutá dĺžka jednej relácie:                                          3 - 4,5 min. 
3.  Dohodnutý čas plnenia:                                                      od 8. januára do 31. decembra 2020  
4.  Objednávateľ je povinný dodať reláciu v dohodnutej technickej kvalite každú stredu v mesiaci.  
5.  Vysielateľ sa zaväzuje  odvysielať reláciu premiérovo v utorok večer o 18.00 hod a následne 

reprízovať v ďalšie dni cyklicky 24x za deň.  

 
Článok III. 

Cena za plnenie 
 
1.  Cena za odvysielanie relácií v období dohodnutom v čl. II. tejto zmluvy  je stanovená   
    dohodou  zmluvných strán vo výške 2 150 eur  (slovom: dvetisícjedenstopäťdesiat eur).  
     Vysielateľ nie je platcom DPH. 
2. Cena za odvysielanie relácií bude uhradená na základe faktúr, ktoré vystaví vysielateľ po    
    odvysielaní relácií podľa č. II. tejto zmluvy, a to posledný júnový týždeň za odvysielané relácie v   
    I. polroku 2020  a posledný  decembrový týždeň za odvysielané relácie v II. polroku 2020. 

 
Článok IV. 

Spôsob platby 
 
1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť vysielateľovi dohodnutú cenu  na jeho účet v  dobe splatnosti 

uvedenej vo fakturačnom doklade. Doba splatnosti je dohodnutá 30 dní odo dňa doručenia 
faktúry objednávateľovi a za úhradu fakturovanej sumy sa považuje deň, v ktorý je predmetná 
suma pripísaná na účet vysielateľa v plnej výške.  

2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou vystaveného a riadne doručeného daňového 
dokladu je vysielateľ oprávnený požadovať od objednávateľa, ktorý je v omeškaní úroky 
z omeškania v sadzbe, ktorú ustanoví vláda SR nariadením. 

3. V prípade omeškania vysielateľa s odvysielaním relácie v dohodnutom termíne v mesiaci je 
objednávateľ oprávnený požadovať od vysielateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
20 % z ceny dohodnutej v čl. III. bod 1 tejto zmluvy.  

 
 

Článok V. 
Odstúpenie od zmluvy 

 
1. Ak si objednávateľ nesplní svoj záväzok voči vysielateľovi podľa článku IV. alebo vysielateľ 

nesplní svoj záväzok voči objednávateľovi podľa čl. II., môže dotknutá strana odstúpiť od 
zmluvy v zmysle § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.  

2. Účinky odstúpenia nastanú,  keď v súlade s touto zmluvou písomný prejav vôle  oprávnenej 
strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane.  

3. Ak nedôjde k realizácii vysielania relácie 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.  
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Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Všetky listiny, dokumenty a oznámenia vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky (ďalej len 

„písomnosti“) budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doporučene poštou 
alebo osobne na adresy a kontaktné údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy.  

2. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom, v ktorom ju adresát prevzal alebo odmietol 
prevziať, alebo v prípade, ak si adresát zásielku (písomnosť) počas jej uloženia na pošte 
nevyzdvihne, považuje sa deň, keď bola zásielka (písomnosť) vrátená odosielateľovi, za deň 
doručenia, i keď sa adresát o tom nedozvedel.  

3. Ak táto zmluva neustanovuje inak, platia ustanovenia Obchodného zákonníka a príslušných 
všeobecne záväzných právnych predpisov.  

4. Akékoľvek zmeny, alebo dodatky tejto zmluvy, môžu byť uskutočnené výlučne písomnou 
formou a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami na tej istej listine.  

5. 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 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na rokovanie druhej zmluvnej strane, je 
každá zo zmluvných strán oprávnená obrátiť sa na vecne a miestne príslušný súd.  

6. Táto zmluva sa vyhotovuje v piatich exemplároch, z ktorých po podpísaní štyri obdrží 
objednávateľ a jeden vysielateľ.  

7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web sídle objednávateľa.    

8. Vysielateľ vyhlasuje pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 200 €,  že plnenie služieb podľa 
tejto zmluvy vykonáva prostredníctvom fyzických osôb, ktoré zamestnáva legálne. 
Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje vysielateľa povinnosti uhradiť 
objednávateľovi škodu, ktorá mu vznikne titulom porušenia zákonných povinností vysielateľa. 

9. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva je prejavom ich skutočnej a vážnej vôle, že túto 
zmluvu neuzatvárajú v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, a že jednotlivým 
ustanoveniam tejto zmluvy porozumeli a s nimi bez výhrad súhlasia, čo potvrdzujú 
vlastnoručnými podpismi.  

 
 

 
 
V Prešove 17. 3. 2020 
 
 
 
 
 
  ............................v.r......................................               ..........................v.r.................................... 
          RNDr. Vladimír Adamkovič                                            PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
TV Levoča, spoločnosť s ručením obmedzeným                         Prešovský samosprávny kraj       
 
 
 
 
 
 
 
Zmluva bola zverejnená dňa: 18. 3. 2020 
Zmluva nadobúda účinnosť dňa: 19. 3. 2020 


