ZMLUVA
uzatvorená v zmysle § 269 ods.2 zákona č. 51311991 Zb. v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

Zmluvná strana l :

MESTO TRENČÍN

Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
zastúpené: Mgr. Richardom Rybníčkom, primátorom mesta
IČO: 00312037
DIČ: 2021079995

bankové spojenie : DEXIA banka Slovensko, a.s. regionálna pobočka
Trenčín

číslo účtu

Zmluvná strana 2:

: 0600536001/5600

Ing. Miroslav Košč -Reklamná agentúra KOKA

5.apríla 1115/2, 95701 Bánovce nad Bebravou
v zastúpení: Ing. Miroslav Ko šč
IČO: 40006522

DIČ: l 020032068

Zaregistrované (OR,ŽR)
číslo účtu:

1646970553

bankové spojenie: VUB Bánovce nad Bebravou
kontakt.:
Článok I.

PREAMBULA
Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.4.2011 Zmluvu o spolupráci, ktorej predmetom bola
spolupráca pri zabezpečení vysielania prenosov z MS v hokeji 2011 na veľkoplošnej
obrazovke na Mierovom námestí v Trenčíne. (ďalej len Zmluva). V zmysle čl. III ods. 5 tejto
Zmluvy:
5. Zmluvná strana l sa v zmysle požiadaviek zmluvnej strany 2 podľa

čl.

III bod 2) zaväzuje

zabezpečiť:

- umožnenie ponechania nainštalovanej veľkoplošnej obrazovky na pódiu aj po skončení MS
v hokeji, a to na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou l mesiac bez udania dôvodu, pričom
na prevádzku, rozsah a obsah vysielania po termíne 15.5.2011 bude spísaná osobitná
zmluva. "

Vzhľadom

na uvedené ustanovenia a záujem zmluvných strán o spoluprácu,
zmluvné strany na tomto znení zmluvy:

dohodli sa

Článok II.

l. Zmluvná strana l zabezpečí poskytnutie pódia na Mierovom námestí
tejto zmluvy pre umiestnenie veľkoplošnej LED obrazovky.

počas

doby

účinnosti

2. Umiestnenie veľkoplošnej obrazovky zabezpečí zmluvná strana 2. Jedná sa o veľkoplošnú
obrazovku rozmerov 4x3 m na vlastnej stojanovej konštrukcii vo vnútri pódia vo vzdialenosti
do 1,5 m od zadnej steny, pričom nezastavaná plocha pódia bude stále slúžiť potrebám
zmluvnej strany l a jej kultúrnym podujatiam.
3. Zmluvná strana l ako spoluužívateľ reklamnej plochy poskytne
v bodoch a2) a b) Prílohy č.l tejto zmluvy bezodplatne.

činnosti

špecifikované

4. Zmluvná strana 2 uhradí za činnosti špecifikované v bode a2) Prílohy č. l tejto zmluvy
sumu formou refakturácie nákladov za tieto služby vrátane dph, ktoré zmluvná strana l uhradí
tretím subjektom, a to na základe vystavenej faktúry s lehotou splatnosti 14 dní od dátumu
vystavenia faktúry. Spôsob platby : bankovým prevodom na účet zmluvnej strany l.
5. Zmluvná strana 2 je povinná zabezpečiť si individuálne, na vlastnú zodpovednosť a
náklady dodržanie bezpečnostných požiadaviek v zmysle príslušných zákonov počas celej
doby vysielania veľkoplošnej obrazovky podľa tejto zmluvy. Za porušenie týchto povinností
nesie zmluvná strana 2 plnú zodpovednosť. Rovnako zmluvná strana l nenesie žiadnu
zodpovednosť za prípadné poškodenie obrazovky alebo iného majetku zmluvnej strany 2, ku
ktorému by došlo v priebehu trvania tejto zmluvy.
6. Zmluvná strana 2 je oprávnená využívať vysielaciu plochu ako dočasný reklamný priestor
pre propagáciu vlastnej značky ako aj značiek tretích osôb po celú dobu trvania zmluvného
vzťahu, v nasledovnom rozsahu:
- aktívna prevádzka obrazovky sa povoľuje len počas nasledovného časového rozmedzia :
denne v čase medzi 12.00 a 21.00 hod.
pracovné dni:
víkendy :
denne v čase medzi l O. OO a 12. OO hod. a 15. OO a 21. OO hod.
-aktívna prevádzka obrazovky bude len vo forme obrazového spravodajstva, t.j. bez zvuku,
s výnimkou vysielania zabezpečeného Mestom Trenčín podľa čl.II. bodu 8.
7. Mesto Trenčín je oprávnené využívať spolu max.50% z celkového vysielacieho času
stanovenom v čl. II. bod 6 pre vlastné informačné alebo reklamné spoty mesta. Vysielanie
bude prebiehať formou ucelených blokov- videoslučiek v trvaní á max. 60 min., dodaných
Mestom Trenčín, s konkrétnymi časmi ich vysielania prispôsobenými po vzájomnej
operatívnej dohode zmluvných strán. Vysielací čas môže mesto využiť aj na realizáciu
priamych on-line prenosov z diania na námestí, z vlastných podujatí a pod.
8.Mesto Trenčín má právo využiť pre svoje vysielanie podľa čl.II. bod 7 vysielací priestor
prednostne v časovom rozmedzí :
pracovné dni:
medzi 12.00 a 17.00 a/alebo 19.00 a 21.00
víkendy
medzi 10.00 a 12.00 a/alebo 19.00 a 21.00

Prípravu a dodanie prípadných spotov mesta koordinuje zodpovedá kontaktná osoba :
Mgr.Janka Sedláčková, tel.032-6504294, kic@trencin.sk
9. Zmluvy s ochrannými zväzmi SOZA a Slovgram pre celkový obsah vysielania obrazovky
zabezpečí zmluvná strana 2 na svoje náklady.
Článok IV.

l. Zmluvné strany sa dohodli na skúšobnej prevádzke formy plnenia podľa čl.II. bod 3. tejto
zmluvy do termínu 31.8.2011 bezodplatne. Po termíne 1.9.2011 sa výška odmeny za
prípadnú ďalšiu prevádzku reklamného vysielania, ako aj podiel a ďalší spôsob realizácie
vysielania Mesta Trenčín v rámci celkového vysielacieho času, stanovia v podobe Dodatku
k tejto zmluve.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
3. Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou bez udania dôvodu.
Vypovedať zmluvu je oprávnená ktorákoľvek zmluvná strana, pričom výpovedná doba je 30
kalendárnych dní a začína plynúť prvým dňom po doručení výpovede.

Článok IV.

l. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých obdrží zmluvná strana l dve
vyhotovenia a zmluvná strana 2 jedno vyhotovenie.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť nadobudne v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zmluva
zverejnená v súlade s§ 47a ods. l Občianskeho zákonníka.

3. Túto zmluvu je možné meniť a dopÍňať len na základe písomných dodatkov podpísaných
osobami oprávnenými konať v mene zmluvných strán.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzatvorená vazne,

zrozumiteľne

v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ju
jej obsahu a na znak súhlasu podpísali.
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Príloha č.l
K ZMLUVE O SPOLUPRÁCI
medzi zmluvnými stranami Mesto

Trenčín

a Ing. Miroslav

Košč

-Reklamná agentúra KOKA

Špecifikácia služieb
poskytovaných Mestom Trenčín
pri vysielaní veľkoplošnej obrazovky na Mierovom námestí
a) pripojenie na elektrinu a vodu
vrátane technického zabezpečenia prístupu k prípojkám personálom mesta
Zabezpečuje Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. - kontaktná osoba : Pavol
Bulko, 0902 911 031
Cena :
al) technické zabezpečenie prípojky bude realizované bezodplatne
a2) cenu za odobratú energiu vrátane dph uhradí zmluvná strana 2 na základe refakturácie
nákladov v zmysle čl.II!. bod 4. zmluvy.
b) poskytnutie pódia na Mierovom námestí za účelom projekcie veľkoplošnej obrazovky
v zmysle čl.IV. bod l. Zmluvy.
Zabezpečuje- kontaktná osoba: PhDr.Katarína Martinková, kancelária primátora
Cena: do termínu 31.8.2011 bezodplatne

