
ZMLUVA O VÝROBE REKLAMY  

uzatvorená podľa ust. § 269 ods.2  z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  

Medzi: 

Novocentrum Nové Zámky a. s  

Sídlo : Hlavné námestie 7, 940  01 Nové Zámky 

Zapísaný v OR OS Nitra oddiel  s. a.  vložka č. 196/N  

IČO: 34142495 

IČO DPH:  SK2020415023 

bankové spojenie : VÚB a.s., IBAN: SK51 0200 0000 0014 9854 4172   

Zastúpený: Mgr. Katarína Hozlárová - predseda predstavenstva 

                   Ing. Péter Nagy - člen predstavenstva 

/ ďalej ako „poskytovateľ“/  

 

a 

NOVOVITAL, príspevková organizácia 

so sídlom Hlavné námestie 7, 940 35 Nové Zámky, Slovenská republika 

IČO: 34 014 721 

IČ DPH: SK2020143191  

bankové spojenie: VÚB, a. s., IBAN : SK85 0200 0000 0012 3266 9955 

spol. zapísaná v OR OS Nitra, odd.: Po, vl.č.:10058/N 

za organizáciu koná :  Ing. Ľudovít Lebó, riaditeľ organizácie 

/ ďalej ako  „Objednávateľom“/  

 

I. 

Predmet zmluvy 

1) Poskytovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje pre objednávateľa odvysielať reklamné spoty 

propagujúce objednávateľa a ním poskytované služby v pravidelných mesačných intervaloch 

v Televízii Nové Zámky  v nasledujúcom rozsahu :  

- odvysielanie statického spotu v dĺžke trvania 30 sekúnd – 7xdenne 

- odvysielanie dynamického spotu v dĺžke trvania do 5 minút – 7x denne  

- 4x ročne počas free spot blahoželaní  

-  min. 3x ročne rozhovor / reklamná reportáž v trvaní 3min 

2) Poskytovateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť na základe tejto zmluvy aj nasledujúce benefity 

a to :  

- dodať objednávateľovi každý vyhotovený reklamný spot na pamäťovom nosiči a zároveň 

ho zverejniť na FB stránke Televízie Nové Zámky  

- umiestniť sponzorovaný odkaz s logom spoločnosti na stránke ww.nztv.eu s automatickým   

      preklikom na web objednávateľa  

3) Služby uvedené ods. 1 a ods. 2 tohto článku je poskytovateľ povinný vyhotoviť podľa 

príslušných  zadaní  a požiadaviek objednávateľa.  

4) Všetky spoty vyhotovené poskytovateľom musia byť pred odvysielaním schválené po 

obsahovej ako aj vizuálnej stránke objednávateľom. 

5) Poskytovateľ je povinný vykonať opravy a úpravy príslušných spotov a prispôsobiť ich 

požiadavkám objednávateľa v prípade, že s ich obsahom alebo vizuálnou stránkou nie je 

spokojný.       

 

 

 

 

 

http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Hozlárová&MENO=Katarína&SID=0&T=f0&R=0
http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Nagy&MENO=Péter&SID=0&T=f0&R=0


 

II. 

Odmena 

1) Objednávateľ je povinný poskytovateľovi zaplatiť za poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom 

tejto zmluvy odmenu vo výške  589 € bez DPH mesačne.  

2) Táto cena bude objednávateľom uhradená na základe  faktúr, ktoré budú vystavené  za každý mesiac 

poskytovania služieb uvedených čl. I ods. I a 2. tejto zmluvy , ktorých splatnosť je 30 dní.  

 

 

III. 

Platnosť a účinnosť  zmluvy 

1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu 24. mesiacov ,  počínajúc dňom podpisu oboch zmluvných strán. 

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán  

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia  na webovom sídle objednávateľa.  

2) Platnosť tejto zmluvy môžu zmluvné strany kedykoľvek ukončiť výpoveďou. Výpoveď zmluvy 

musí byť písomná a výpovedná lehota začína plynúť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po dni 

doručenia výpovede. Výpovedná lehota je jeden mesiac.  

3)  Nie je tým, však dotknuté právo zmluvných strán na  odstúpenie od zmluvy v  prípade ak dôjde 

k podstatnému porušeniu dohodnutých zmluvných  podmienok druhou stranou.  

4) Skončením účinnosti tejto zmluvy nie sú dotknuté nároky účastníkov tejto zmluvy ktoré vznikli do 

okamihu zániku účinnosti tejto zmluvy. 

 

 

IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán  

1) Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť  poskytovateľovi  potrebné podklady a informácie  na 

vykonanie predmetu tejto zmluvy  a poskytnúť súčinnosť pri jeho vykonávaní. Najneskôr do 7 dní 

odo dňa podpisu tejto zmluvy.  

2) Poskytovateľ sa zaväzuje predmet zmluvy vykonať riadne a včas tak, aby slúžil na  dohodnutý účel. 

Na jeho vykonanie použije poskytovateľ  vlastné technické, zariadenia, prípadne zabezpečené 

subdodávateľom. Za všetky prípadné chyby a vady v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.  

3) Poskytovateľ sa zaväzuje odvysielať dohodnuté spoty uvedené v čl. I ods. I v termínoch a časoch , 

ktoré mu na základe objednávky k príslušnému spotu zadá objednávateľ.    

 

 

Čl. V. 

Náhrada škody 
1) Každá zmluvná strana je povinná nahradiť druhej zmluvnej strane škodu, ktorá jej vznikne 

porušením povinností druhej zmluvnej strany. Zmluvná strana sa zbaví svojej zodpovednosti iba v 

prípade, keď preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi 

zodpovednosť.  

2)  Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle 

povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by 

povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila, alebo prekonala, a že by v čase vzniku 

záväzku túto prekážku predvídala. Okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť sa považujú najmä : 

pôsobenie prírodných živlov ( povodeň, požiar, snehové kalamity, a pod.).  

3) Poškodená strana nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností povinnej strany bolo 

spôsobené konaním poškodenej strany alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú bola poškodená 

strana povinná.  

 

 

 

 



 

Čl. VI.  

Ostatné dojednania 

1) Poskytovateľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s povahou služieb, ktoré od neho 

objednávateľ požaduje a  že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky 

nevyhnutné k realizácii  a že disponuje takými odbornými znalosťami a technickým 

vybavením ktoré sú k tomu nevyhnutné. 

3)     Poskytovateľ vyhlasuje, že bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou 

starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy 

a podmienky tejto zmluvy. Poskytovateľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi 

objednávateľa, pokynmi objednávateľa, a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných 

strán. 

4)  Poskytovateľ  vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu predmetu tejto 

zmluvy a že bude všetky práce vykonávať s celkovou odbornou starostlivosťou a ich 

uskutočňovanie bude zabezpečovať pracovníkmi so zodpovedajúcou kvalifikáciou.  

5)  Objednávateľ sa zaväzuje uplatniť reklamáciu zistených vád  u zhotoviteľa písomne a to 

bezodkladne po ich zistení. 

6)  Predmet zmluvy je autorským dielom podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a 

právach súvisiacich s  autorským  právom (autorský zákon) v znení neskorších  predpisov a 

vzťahujú sa naň ustanovenia tohto zákona.  

 

 

Čl. VII. 

Záverečné ustanovenia 
1) Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, zák.č.513/1991 

Zb., v platnom znení.  

2)  Zmluvne strany berú na vedomie, že podľa ustanovenia §5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov ide v prípade tejto zmluvy o 

povinne zverejňovanú zmluvu. Táto zmluva nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a zákona 

č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia  

3) Zmluvné strany si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne popísali.  

4) Táto zmluva bola vyhotovená v 2 exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá zo zmluvných 

strán obdrží  1 vyhotovenie. 

5) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená zodpovedá 

ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho 

pripájajú podpisy svojich štatutárnych orgánov. 

 

 
 
 
 

V Nových Zámkoch dňa 01.07.2016. 

 

 

 

 

 

.............................................................                                    ..........................................................  

Poskytovateľ                                                                             Objednávateľ 

 

 

  

 


