ZMLUVA O VÝROBE REKLAMY
uzavretá podľa § 269 ods.2 z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
medzi
zmluvnými stranami :
Poskytovateľ:

Novocentrum Nové Zámky a.s.
Sídlo: Hlavné námestie 7, 940 01 Nové Zámky
Zastúpený: Ing.Norbert Kádek, predseda predstavenstva
Martin Kopec , člen predstavenstva
IČO: 34142495
IČ DPH: SK2020415023
Bankové spojenie: VUB, Nové Zámky a.s.
Číslo účtu: 1498544-172/0200

a
Objednávateľ:

NOVOVITAL, príspevková organizácia mesta Nové Zámky
Zastúpený: Ing.Ľudovít Lebo, riaditeľ organizácie
Sídlo: Hlavné námestie 7, 940 35 Nové Zámky
IČO: 34014721
DIČ: 2020141391
IČ DPH: SK 2020143191
Bankové spojenie: VUB, Nové Zámky a.s.
Bankové spojenie: SK8502000000001232669955

I.
Predmet zmluvy
1. Poskytovateľ služieb sa zaväzuje vyrobiť a odvysielať pre objednávateľa reklamný spot
propagujúci jeho služby a to konkrétne: výroba a odvysielanie

reklamného spotu

v Televízii Nové Zámky, v období od 01.01.2022 do 31.12.2022, a to minimálne 10 krát
mesačne, minimálne 5 krát denne v dohodnutých termínoch. Dĺžka reklamného spotu musí
byť minimálne v trvaní 30 s.
2.

Počas trvania tejto zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje vyrobiť minimálne dva reklamné
spoty pre objednávateľa.

3. Pri objednávke reklamnej kampane na 12 mesiacov získava objednávateľ automaticky
ďalšie benefity: free spoty blahoželaní, natočenie a odvysielanie 1 reklamného rozhovoru
so zástupcom firmy spoločnosti alebo reklamnej reportáže v dĺžke 3 minút v ľubovoľnom
mesiaci počas trvania tejto zmluvy.
4. Ďalším benefitom je umiestnenie sponzorovaného odkazu s logom spoločnosti na stránke
www.nztv.eu s automatickým presmerovaním na web stránku objednávateľa.

II.
Platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene za poskytovanie služieb uvedených v čl. I tejto
zmluvy vo výške 200,- EUR bez DPH mesačne.
2.

Poskytovateľ je povinný spoločne s faktúrou za poskytované služby objednávateľovi
zasielať

prílohu, ktorá bude obsahovať

podrobný rozpis spotov

odvysielaných

v príslušnom mesiaci tj. ich počet a dĺžku trvania.
3. Splatnosť faktúry za poskytované služby je vždy do 14. dňa v príslušnom mesiaci.
III.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať poskytovateľovi reklamných služieb všetky podklady
potrebné na odvysielanie reklamného spotu do 7 dní od podpísania tejto zmluvy.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje dodržať dohodnuté vysielacie časy na reklamný spot uvedené
v článku I. tejto zmluvy.
3. Nedodržanie predmetu zmluvy zo strany poskytovateľa sa považuje za porušenie zmluvy
závažným spôsobom, na základe ktorého má objednávateľ právo na odstúpenie od zmluvy.
4. V prípade

ak

objednávateľa

neuhradí

faktúru

za

poskytované

služby

poskytovateľovi v lehote jej splatnosti a ani najneskôr do 14 dní odo dňa jej márneho
uplynutia , má poskytovateľ právo na odstúpenie od zmluvy.
IV.
Trvanie zmluvy a spôsob jej ukončenia
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa podpisu tejto zmluvy do 31.12.2022.
2. Každá zo zmluvných strán ju môže vypovedať písomnou výpoveďou bez udania dôvodu.
3. Výpovedná lehota je 1 mesačná a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po
jej doručení druhej zmluvnej strane.
V.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma
zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa informovať o zmene svojho obchodného mena
a sídla, ako aj o prípadnom prechode svojich záväzkov zo zmluvy na iný právny subjekt.

3. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy sa riadia slovenským právnym poriadkom, najmä
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. V prípade sporu je príslušný súd
v Slovenskej republike.
4. Strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti a touto zmluvou
predovšetkým dohodou.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom obomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
6. Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým
dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne
neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto
zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu.
7. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu . Každá zo
zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.
8. Strany prehlasujú, 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 svoje podpisy.

V Nových Zámkoch, dňa 13.01.2022

................................................
poskytovateľ

..................................................
objednávateľ

