
Zmluva 
o tvorbe programov obecnej káblovej televízie 

 
uzatvorená medzi: 

 
Objednávateľom:  Obec Veľký Kýr 
    zastúpená starostkou obce Ing. Juditou Valaškovou 

Sídlo: Námestie Sv. Jána 1, 941 07 Veľký Kýr 
IČO: 00309109 
DIČ: 2020416310 
IBAN: SK72 5600 0000 000855532002 

 
a  Zhotoviteľom služby:  
    Vendelín Zaťko – Promedianet 
                                                     Sídlo: Železničná 829/23, 941 07 Veľký Kýr 
                                                     IČO: 41445766 
                                                     DIČ:  1028615346 
                                                     IBAN: SK35 1100 0000 0080 18256748 
                                                     Č. živnostenského registra: 440-8165 
 
     

1. Predmet zmluvy 
 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je príprava a vyhotovenie  videozáznamov zo spoločenských, 

kultúrnych a športových akcií obce Veľký Kýr, jej spoločenských organizácií a združení 

a  futbalových zápasov družstiev TJ evidovaných u SFZ a napálenie vytvorených 

programov na BD-R nosič, resp. HDD z dôvodu ich archivácie. 

2. Odvysielanie vytvorených programov zabezpečí Zhotoviteľ v rámci pravidelného 

televízneho programu na kanále Carisma TV, s.r.o. Dvory nad Žitavou, ktorá je zároveň 

aj vlastníkom licencie č. TD/57. 

 
 

2. Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

        1.  Zhotoviteľ je povinný vytvoriť programy obecnej televízie týždenne a striedavo: raz 

             v slovenskom jazyku, nasledujúci týždeň nový program v maďarskom jazyku. Nový  

             program (premiéra) sa bude vysielať v nedeľu, reprízy nasledujúci týždeň. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť  poskytovateľovi odmenu za vykonanú službu 

mesačne 600,- eur s DPH na základe vyhotovenej faktúry, ktorú predloží zhotoviteľ  

štvrťročne – 1 x za predchádzajúci štvrťrok. 

 

 



 

 

 

3. Doba trvania zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  

2. Výpoveď zmluvy môže byť dohodou alebo písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných 

strán, pričom 1-mesačná výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca, 

nasledujúceho po písomnom doručení  výpovede druhej strane. 

 

4. Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom, túto zmluvu si 

prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak neobmedzenej slobodnej a vážnej zmluvnej 

vôle ju vlastnoručne podpisujú. 

2. Táto zmluva bola vyhotovená v 2 rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú 

zmluvnú stranu, pričom nahrádza pôvodnú zmluvu uzatvorenú medzi Obcou Veľký Kýr 

a Carisma tv, s.r.o. zo dňa 12.8.2005, ktorá sa stala neúčinnou z dôvodu, že zhotoviteľ 

služby nie je zamestnancom predmetnej spoločnosti.   

3. Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinnosť po 

dni jej zverejnenia.  

 

 

 

Vo Veľkom Kýre, dňa 20. 2. 2023 

 

 

 

 

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

                Objednávateľ                               Zhotoviteľ 


