Zmluva č. MAGTS1700139
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) medzi:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie.
IBAN:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
00603481
2020372596
Československá obchodná banka, a.s.
SK3775000000000025829413

(ďalej len „Hlavné mesto“)
a
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Právna forma:
Zapísaný
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

Tlačová agentúra Slovenskej republiky
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
PhDr. Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ
verejnoprávna inštitúcia v zmysle zákona č. 385/2008 Z.z.
Obchodný register OS Bratislava I, odd.: Po, vložka č. 37/B
31320414
2020291064
SK2020291064
Štátna pokladnica
SK51 8180 0000 0070 0034 2790

(ďalej len „verejnoprávna inštitúcia“)
(ďalej spoločne „Hlavné mesto“ a „Verejnoprávna inštitúcia“ ako aj „Zmluvné strany“)
vychádzajúc z toho, že:
a)

obyvatelia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy by mali mať zabezpečený
čo najširší prístup k informáciám o činnosti samosprávnych orgánov Hlavného mesta,
organizácií Hlavného mesta, činnosti magistrátu Hlavného mesta a zariadení
zriaďovaných hlavným mestom vo všetkých masmediálnych formách, vzhľadom na
neexistenciu celomestského regionálneho televízneho vysielania na území Hlavného
mesta, ako aj vzhľadom na minimálne možnosti samosprávy sprostredkovať občanom
informácie v nadregionálnych televíziách, Hlavné mesto a verejnoprávna inštitúcia
vedomé si dôležitosti včasného prístupu obyvateľov Hlavného mesta k informáciám o
jeho samosprávnej činnosti, hodnoty pozitívneho a objektívneho vnímania hlavného
mesta verejnosťou a významu upevňovania vzájomných vzťahov a dôvery medzi
nimi, dohodli sa na uzatvorení tejto zmluvy.

b)

Tlačová agentúra Slovenskej republiky je verejnoprávna inštitúcia zriadená v zmysle
zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene
niektorých zákonov
uzatvárajú túto zmluvu:

Článok I
(1)

Verejnoprávna inštitúcia sa zaväzuje pre Hlavné mesto zabezpečovať výrobu
programov a ich sprístupnenie na webovom portáli TabletTV, a to tak, že
pravidelnými zložkami TabletTV budú aj programy: Beseda s poslancami, Mesiac
v Bratislave - hovoríme s primátorom, POĎ VON!, Spravodajsko-publicistické
reportáže o dianí v Bratislave (spoločne ďalej ako „programy“), s tým, že tieto
programy budú vyrábané a verejne prenášané tak, ako je dohodnuté v tejto zmluve.

(2)

Programy budú vyrábané tak, aby z hľadiska programového typu išlo o ostatnú nepolitickú publicistiku obsahovo zameranú na Bratislavu, pričom:

Mesiac v Bratislave : Beseda s poslancami
Minutáž: do 30 minút
Forma spracovania: beseda, diskusia s 2-3 poslancami mestského zastupiteľstva Hlavného
mesta za účasti moderátora. Formát diskusie sa bude uskutočňovať v priestoroch
štúdia TabletTV. Verejnoprávna inštitúcia zabezpečí zaznamenanie a verejný prenos
besedy 1x mesačne nasledovným spôsobom: sprístupnenie besedy verejnosti na
webovom portáli TabletTV a Teraz.sk a zachovanie jej dostupnosti v archíve na
webovom portáli TabletTV. Verejnoprávna inštitúcia umožní Hlavnému mestu
sprístupnenie besedy na webovom portáli www.bratislava.sk prostredníctvom embed
kódu. Verejnoprávna inštitúcia zároveň vyhotoví a zverejní tlačovú správu k besede
vo svojom agentúrnom servise a na webovom portáli www.teraz.sk najneskôr
nasledujúci deň po odvysielaní záznamu.
Hlavné mesto - hovoríme s primátorom
Minutáž: do 15 minút
Odpovede na aktuálne a dôležité otázky zo života Hlavného mesta z prvej ruky. Diskusia s
primátorom o pálčivých a zásadných problémoch, ktoré trápia obyvateľov Hlavného
mesta. Formát diskusie sa bude uskutočňovať v priestoroch magistrátu Hlavého mesta.
Forma spracovania: moderovaná diskusia na TabletTV. Verejnoprávna inštitúcia zabezpečí
zaznamenanie a verejný prenos moderovanej diskusie 1x mesačne nasledovným
spôsobom: sprístupnenie moderovanej diskusie verejnosti na webovom portáli
TabletTV a Teraz.sk a zachovanie jej dostupnosti v archíve na webovom portáli
TabletTV. Verejnoprávna inštitúcia umožní Hlavnému mestu sprístupnenie diskusie
na webovom portáli www.bratislava.sk prostredníctvom embed kódu. Verejnoprávna
inštitúcia zároveň vyhotoví upútavku na každú moderovanú diskusiu v trvaní cca 1-2
minúty, v ktorej bude obsiahnutá hlavná téma celej diskusie, taktiež zverejní tlačovú
správu k diskusii vo svojom agentúrnom servise a webovom portáli www.teraz.sk
najneskôr nasledujúci deň po odvysielaní záznamu.
POĎ VON! – tipy kam ísť v Bratislave
Minutáž: do 5 minút
Forma spracovania: v štúdiu moderovaná ponuka podujatí na týždeň a na víkend v Hlavnom
meste SR Bratislave. Verejnoprávna inštitúcia zabezpečí zaznamenanie a verejný
prenos reportáží 2x týždenne, a to v dňoch pondelok a piatok nasledovným spôsobom:
sprístupnenie reportáží s ponukou podujatí na TabletTV a Teraz.sk a zachovanie ich
dostupnosti v archíve TabletTV.
Spravodajsko-publicistické reportáže o dianí v Bratislave
Minutáž: do 3 minút/reportáž
Reportáže rôznej dĺžky, ktoré reflektujú bratislavské témy verejného a spoločenského života

obyvateľov Bratislavy, informácie o činnosti samosprávy Hlavného mesta, magistrátu
Hlavného mesta, podujatiach organizovaných Hlavným mestom, ale aj o ďalších
podujatiach, ktoré sa konajú v Bratislave. Bude odrážať informácie z dopravy, polície,
informácie o službách v meste, ale aj témy z oblasti životného štýlu, voľného času,
vedy, vzdelávania, kultúry a umenia, športu, počasia a pod. Forma spracovania:
audiovizuálne, zvukové, či textové rozhovory, poznámky, reportáže, ankety a pod.
Forma spracovania: spravodajsko-publicistické reportáže o dianí v Hlavnom meste.
Verejnoprávna inštitúcia zabezpečí verejný prenos 10 spravodajsko-publicistických
reportáží mesačne. Verejnoprávna inštitúcia zabezpečí zaznamenanie a verejný prenos
spravodajsko - publicistických reportáží nasledovným spôsobom: sprístupnenie
spravodajsko-publicistických reportáží o dianí v Bratislave verejnosti na TabletTV a
zachovanie ich dostupnosti v archíve TabletTV. Verejnoprávna inštitúcia umožní
Hlavnému mestu sprístupnenie spravodajsko-publicistických reportáží o dianí v
Bratislave na webovom portáli www.bratislava.sk prostredníctvom embed kódu.
(3)

V rámci plnenia tejto zmluvy má Hlavné mesto možnosť uverejnenia štyroch
tlačových správ mesačne (jedna správa týždenne), označených ako OTS (originálna
textová služba), na spravodajskom portáli www.teraz.sk. Tlačová správa môže byť
doplnená o fotografie, ilustračné zábery príp. video materiál (prostredníctvom embed
kódu).

(4)

Výroba programov bude realizovaná tak, aby v nich bola zabezpečená všestrannosť
informácií a názorová pluralita pri rešpektovaní nezávislosti novinárskej tvorby.
Redakčnú zodpovednosť za obsah programov má výlučne verejnoprávna inštitúcia.

(5)

Programy budú zverejnené (premiérovo sprístupnené verejnosti) nasledovne:
a)
Beseda s poslancami: zverejnenie : tretí týždeň v mesiaci,
b)
Mesiac v Bratislave - hovoríme s primátorom: zverejnenie druhý týždeň v
mesiaci,
c)
POĎ VON!: zverejnenie pondelok a piatok.
d)
Spravodajsko-publicistické reportáže o dianí v Bratislave: zverejnenie
priebežne počas mesiaca.

(6)

Výroba programov a ich verejný prenos nebudú podmienené tým, že Hlavné mesto
poskytne dostatok informácií a/alebo návrhov tém/osôb pre besedy použiteľných
na výrobu programov.
Článok II

(1)

(1)

(2)

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 15.06.2017
do 14.06.2020.
Článok III
Hlavné mesto určuje za kontaktnú osobu:
Hovorkyňa: Zuzana Onufer zuzana.onufer@bratislava.sk
Vedúca OKM: Zuzana Devera zuzana.devera@bratislava.sk
Verejnoprávna inštitúcia určuje za kontaktnú osobu:
Mgr. Michal Užák, obchodný manažér TASR
michal.uzak@tasr.sk +421 907 940 253

(3)

Každá zo Zmluvných strán bude oprávnená zmeniť jej kontaktnú osobu. Zmena
kontaktnej osoby bude účinná odo dňa, keď písomné oznámenie tejto skutočnosti
bude doručené druhej zmluvnej strane.
Článok IV

(1)

Hlavné mesto sa zaväzuje, že začínajúc mesiacom jún 2017, za každý kalendárny
mesiac, v ktorom verejnoprávna inštitúcia zabezpečí výrobu a verejný prenos
programov podľa tejto zmluvy, zaplatí verejnoprávnej inštitúcii cenu dohodnutú vo
výške 4999,- eur/mesiac bez DPH (slovom: štyritisícdeväťstodeväťdesiatdeväť eur).

(2)

K cene podľa odseku 1 tohto článku bude účtovaná DPH podľa platných všeobecne
záväzných právnych predpisov.

(3)

Ak verejnoprávna inštitúcia v kalendárnom mesiaci nezabezpečí verejný prenos
všetkých programov podľa tejto zmluvy, je cena dohodnutá tak, že cena uvedená v
odseku 1 sa vynásobí podielom počtu programov, ktorých verejný prenos
verejnoprávna inštitúcia v príslušnom mesiaci zabezpečila (delenec) a počtu všetkých
programov, ktoré mali byť podľa tejto zmluvy v príslušnom mesiaci verejne
prenášané (deliteľ).

(4)

Cena bude platená na základe faktúry vyhotovenej verejnoprávnou inštitúciou po
skončení kalendárneho mesiaca, ku ktorému sa faktúra vzťahuje. Fakturovaná cena je
splatná do 30 dní od doručenia faktúry Hlavnému mestu.

(5)

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa príslušných právnych predpisov.
V prípade, že faktúra nebude mať zodpovedajúce náležitosti je Hlavné mesto
oprávnené zaslať ju späť verejnoprávnej inštitúcii na doplnenie, bez toho, aby sa tak
dostalo do omeškania do splatnosťou; lehota splatnosti začína bežať znovu od
opätovného doručenia náležite doplneného či opraveného dokladu Hlavnému mestu.
Článok V

(1)

Každá zo Zmluvných strán môže písomne vypovedať túto zmluvu bez udania dôvodu.
Výpovedná lehota je v tomto prípade 3 mesiace a počíta sa od prvého dňa
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej
strane.

(2)

Každá zo Zmluvných strán môže písomne vypovedať túto zmluvu, ak druhá zmluvná
strana závažným spôsobom poruší jej zmluvné povinnosti (záväzky). Výpovedná
lehota je v tomto prípade 60 dní a počíta sa odo dňa nasledujúceho po doručení
písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

(3)

Nezabezpečenie verejného prenosu programov sa bude považovať za porušenie
zmluvných povinností (záväzkov) verejnoprávnej inštitúcie závažným spôsobom iba
vtedy, ak verejnoprávna inštitúcia v priebehu jedného kalendárneho mesiaca
nezabezpečí verejný prenos celkovo viac ako štyroch programov, ktoré mali byť
odvysielané podľa čl. I tejto zmluvy, a/alebo neumožnenie zverejnenia tlačových
správ v zmysle článku I. bod 3 rámcovej zmluvy.

(4)

Nezaplatenie ceny sa bude považovať za porušenie zmluvných povinností (záväzkov)
Hlavného mesta závažným spôsobom iba vtedy, ak pôjde o cenu fakturovanú v súlade
s touto zmluvou a Hlavné mesto, hoci bolo verejnoprávnou inštitúciou písomne
upomenuté, nezaplatilo cenu ani do 30 dní odo dňa jej splatností.

Článok VI
(1)

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma Zmluvnými stranami
a účinnosť nadobúda v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiacich platných právnych predpisov
nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Hlavného mesta.
Akékoľvek a všetky predbežné dojednania týkajúce sa tejto zmluvy dohodnuté
zmluvnými stranami pred nadobudnutím účinností tejto zmluvy strácajú účinnosť.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si pred nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy navzájom
neposkytli žiadne plnenie.

(2)

Ak sa zistí, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné alebo neúčinné a túto
časť zmluvy možno oddeliť od ostatného obsahu, neplatnosť alebo neúčinnosť
ustanovenia nebude mať za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení
zmluvy, ani samotnej zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neplatné alebo
neúčinné ustanovenie bez zbytočného odkladu nahradia tak, aby bol v čo najväčšom
možnom rozsahu dosiahnutý účel, ktorý v čase uzavretia tejto zmluvy sledovali
neplatným alebo neúčinným ustanovením. Obdobne budú zmluvné strany postupovať
aj v prípade, ak sa zisti, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je nevykonateľné.

(3)

S výnimkou uvedenou v čl. III ods. 3 je túto zmluvu možné meniť a dopĺňať len
formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

(4)

Táto zmluva a záväzkový vzťah z tejto zmluvy sa spravujú zákonom č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

(5)

Táto zmluva je vyhotovená v šiestich exemplároch s povahou prvopisu, z ktorých
verejnoprávna inštitúcia obdrží dva exempláre a Hlavné mesto štyri exempláre.

V Bratislave, dňa 15.6.2017
Za Hlavné mesto:

V Bratislave, dňa 15.6.2017
Za verejnoprávnu inštitúciu:

.................................v.r..............................
..............................v.r.............................
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Tlačová agentúra Slovenskej republiky
JUDr. Ivo Nesrovnal
PhDr. Jaroslav Rezník
primátor
generálny riaditeľ

