
ZMLUVA O DIELO 

uzavretá podľa §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení noviel 

Článok I 
Zmluvné strany 

l.Objednávateľ: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

Mesto Prievidza 
Námestie slobody 14,971 01 Prievidza 
JUDr. Katarínou Macháčkovou, primátorkou mesta 
318 442 
VÚB Prievidza 
16626-382/0200 

(ďalej len objednávateľ) 

2. Zhotoviteľ: 
Regionálna televízia Prievidza, s.r.o. 
(ďalej len RTV) 
Sídlo: 
Zastúpený: 

Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 
Ing. Danielom Rexom, konateľom a 
Bc. Danou Reindlovou, konateľkou 
31558429 
2020466800 
Uni Credit Bank 
6606076007/1111 

ICO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
(ďalej len zhotoviteľ) 
Zapísaný: V obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: s.r.o., vložka číslo 

1885/R 

Článok II. 
Preambula 

II. 1 RTV Prievidza, s.r.o. ako zhotoviteľ je na základe licencie v zmysle zákona č. 308/2000 
Z.z. v znení neskorších predpisov o vysielaní a retransmisii vysielateľom televíznej programovej 
služby. Zhotoviteľ vysiela v káblových rozvodoch a pokrýva územie hornej Nitry. 
II.2 Mesto Prievidza ako objednávateľ si u zhotoviteľa objednáva výrobu spravodajských a 
publicistických príspevkov v rozsahu 40 minút mesačne, tj. 10 minút týždenne, monotematickej 
diskusnej relácie v rozsahu 30 minút mesačne a minimálne 10 strán textových informácií. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vyrobiť a odvysielať dohodnutý rozsah publicistických príspevkov. 



Článok III 
Predmet zmluvy 

III. 1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zabezpečiť výrobu a vysielanie relácií 
uvedených v bode II. 1 pre objednávateľa a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu 
za zhotovenie diela. 
III. 2 Pre účely tejto zmluvy sa pod zabezpečením výroby a vysielania rozumie: pravidelné 
týždenné vysielanie relácií v zmysle schválenej programovej štruktúry RTV Prievidza, 
uvedených v bode II. 2 a pravidelná denná aktualizácia videotextu. 

Článok IV 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

IV. 1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude zabezpečovať premiérovo relácie podľa programovej 
štruktúry schválenej Radou pre vysielanie a retransmisiu. 
IV2 Zhotoviteľ sa zaväzuje bezplatne dodávať signál všetkým prevádzkovateľom retransmisie 
na území mesta Prievidza. 
IV. 3 Zhotoviteľ vykonáva svoju činnosť na základe Spoločenskej zmluvy o založení 
spoločnosti s ručením obmedzeným RTV Prievidza, s.r.o, ktorá vstúpila do platnosti dňa 
15.11.2007 a podľa nej sú spoločníkmi PRIAMOS, a.s. Prievidza, mesto Prievidza, mesto 
Handlová, mesto Bojnice a obec Lehota pod Vtáčnikom. Na činnosť zhotoviteľa dozerá 
šesťčlenná Správna rada, v ktorej sú traja zástupcovia PRIAMOS, a.s., miest Prievidza, 
Handlová a obce Lehota pod Vtáčnikom a trojčlenná Dozorná rada. 

Článok V 
Cena za dielo a platobné podmienky 

V I Cena za dohodnuté dielo podľa čl. III. 1 je po dohode oboch strán stanovená vo výške 
2 300 eur mesačne vrátane DPH. Ostatné služby, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy, ale budú 
poskytnuté zhotoviteľom objednávateľovi, budú fakturované zvlášť, v zmysle platného cenníka 
RTV Prievidza, s.r.o. 

V. 2 Zúčtovanie za dohodnuté služby sa bude vykonávať na základe riadne vystavenej 
faktúry zo strany zhotoviteľa a to mesačne. Faktúra bude vystavená vždy do 5-teho dňa v 
mesiaci. 

V. 3 V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr v zmysle čl. V2 tejto zmluvy, sa 
objednávateľ zaväzuje uhradiť zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05 percenta zo 
zmluvnej ceny za každý deň omeškania po splatnosti faktúry. 

Článok VI 
Odovzdanie a prevzatie diela 

VI. 1 Zhotoviteľ splní svoje povinnosti z tejto zmluvy riadnym ukončením a odovzdaním diela 
objednávateľovi. Odovzdanie diela sa považuje za zrealizované odvysielaním premiérového 
vysielania a následného zmluvného počtu repríz. 



Článok VII 
Dohoda o šírení diela 

VILI Zmluvné strany v zmysle Autorského zákona si udeľujú vzájomný súhlas na ďalšie 
šírenie rozmnoženiny príspevkov, diskusií, príhovorov a oznamov, ktoré sú predmetom 
tejto zmluvy. 

VIII. 1 Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu na dobu neurčitú. Zmluvu môže vypovedať každá zo 
zmluvných strán aj bez udania dôvodu v trojmesačnej výpovednej lehote, ktorá sa počíta od 
prvého dňa mesiaca nasledujúceho do doručení výpovede. 

IX. 1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 

IX.2 Zmluva bola uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka. Vzťahy výslovne 
touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Autorské 
zákona, Zákona o reklame a Zákona o vysielaní a retransmisii. 

IX.3 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať počas doby jej platnosti len so súhlasom 
oboch strán písomnou formou. 

IX.4 Podpisom tejto zmluvy stráca účinnosť pôvodná Zmluva o dielo zo dňa 1.4.2008 a všetky jej 
dodatky. 

Článok VIII. 
Výpovedné lehoty 

Článok IX. 
Záverečné ustanovenia 

h 
V Prievidzi dňa 31.12.E0lX Regionálna televízia Prievidza, s.r.o. 

97101 P r i e v i d z a 

Bc. Dana Reindlová 
konateľka 

http://31.12.E0lX

