
Zmluva 

o vysielaní televíznych programových služieb 

uzatvorená podľa § 269 Obch. Zák. v nadväznosti na Zákon č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vy-

sielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digi-

tálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) 

medzi: 

príjemcom služby:   Obec Veľký Kýr 

    zastúpená starostkou obce Ing. Juditou Valaškovou 

Sídlo: Námestie Sv. Jána 1, 941 07 Veľký Kýr 

IČO: 00309109 

DIČ: 2020416310 

a 

poskytovateľom služby:  

    Carisma tv, s.r.o. 

    Zastúpený konateľom Jurajom Struhárom 

    so sídlom Družstevná 1., Dvory nad Žitavou, 941 31 

    IČO: 35943190 

    DIČ: 2022030197 

    Licencia č. TD/57 

zapísaná do Obch. registra OS Nitra v odd. Sro vl.č.16829/N 

 

1. Úvodné ustanovenie 

Poskytovateľ služby podľa výpisu z OR OS Nitra vl.č. 16829/N je oprávnený o.i. vyrábať 

a predávať videofilmy a reklamy a tiež vyrábať televízne programy a vysielať televíznu pro-

gramovú službu. Podľa písm.b/ods.2 Zákona o digitálnom vysielaní poskytovateľ služby je po-

vinný odvysielať verejné správy na žiadosť obce v rozsahu max. 10% z celej programovej 

skladby. 

2. Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je zabezpečenie odvysielania programov v rámci pravidelného obecného 

televízneho programu na kanále Carisma TV.  



3. Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Poskytovateľ služby je povinný zabezpečiť odvysielanie obecného televízneho pro-

gramu: týždenne aktuálny nový program (premiéru), podobne aj reprízy programu na 

základe licencie  č. TD/57.   

2. Príjemca služby sa zaväzuje na vyhotovenie a odovzdanie obecného televízneho pro-

gramu poskytovateľom služby podľa dohody a doterajších zvyklostí.  

3. Príjemca služby vyhotoví televízny program na vlastné náklady. 

4. Príjemca služby sa zaväzuje vyplatiť  poskytovateľovi služby mesačne 108 ,- eur 

s DPH na základe vyhotovenej faktúry. 

 

4. Doba trvania zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. 1. 2023. do 31.12.2026. Zmluvný vzťah 

končí uplynutím dohodnutej lehoty. 

2. Výpoveď zmluvy môže byť: dohodou oboch zmluvných strán alebo písomnou výpove-

ďou jednej zo zmluvných strán. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť od pr-

vého dňa mesiaca, nasledujúceho po písomnom doručení  výpovede druhej strane. 

 

5. Záverečné ustanovenia 

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

čítali, jej obsahu porozumeli a na znak neobmedzenej slobodnej a vážnej zmluvnej vôle 

ju vlastnoručne podpisujú. 

2. Táto zmluva bola vyhotovená v 4 rovnopisoch, po 2 rovnopisy pre každú zmluvnú 

stranu. 

3. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve sú platné výlučne vtedy, ak boli vyhoto-

vené písomne ako číslované dodatky k nej. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním oboma zmluvnými stranami.  

Vo Dvoroch nad Žitavou, 6. 2. 2023 

 

 

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

Ing. Judita Valašková       Juraj Struhár 

starostka obce Veľký Kýr     konateľ firmy Carisma tv s.r.o. 


