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Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s nadobúdaním a produkciou  
reportáži v rámci publikovania v internetovej televízií BYSTRICA SiTy 

uzatvorená podľa par. 261 ods. 2 a par. 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.  
- Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

Č. 730/2022/CRZ-I 
 

medzi 

Objednávateľom: MBB a.s. 

Sídlo:   ČSA 26 974 01 Banská Bystrica  

IČO:   36039225 
DIČ:   2020093504 
IČ DPH:  SK2020093504 
Zastúpená:  Ing. Dušan Argaláš – predseda predstavenstva 

                                 JUDr. Juraj Džmura - člen predstavenstva 

mail:   info@mbb.sk 

Bankové spojenie: SLSP, a.s., Bratislava 

IBAN: SK0909000000005117205838 

Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa,                                                                    

vložka č. 601/S 

(ďalej ako „Objednávateľ“) 
a 

 

Poskytovateľ: Media City s.r.o. 

 

Sídlo:   Rudohorská 19, 974 11 Banská Bystrica 
IČO:   50793462 

DIČ:   2120471760 

Konajúci:  Ing. Peter Sontág – konateľ 

mail:   riaditel@bystricasity.tv 

mobil:   0901 922 282 

IBAN:   SK4611000000002943036518 

Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, 

vložka č. 31667/S 

(ďalej ako „Poskytovateľ“) 

 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť za podmienok uvedených 

v tejto zmluve pre Objednávateľa služby súvisiace s nadobúdaním, produkciou                         

a koprodukciou internetových televíznych reportáží prostredníctvom spoločnosti Media 

City s.r.o. Banská Bystrica a všetkých služieb s tým spojených, ktoré sú bližšie 

špecifikované v bode 2 tohto článku (ďalej ako „Predmet zmluvy“). 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje v rámci plnenia Predmetu zmluvy vykonať nasledovné činnosti: 
a) Tvorba a mediálna propagácia aktivít Objednávateľa na základe zadaných tém 

b) Špecifikácia Predmetu zmluvy: 

- 6 reportáží do konca roka 2023 (v termínoch podľa dohody), 

- dĺžka reportáže je minimálne 120 sekúnd až 240 sekúnd, prípadne podľa dohody, 

- reportáž na tému, ktorú Objednávateľ zadá mailom alebo písomne na adresu 
Poskytovateľa a doplní v bodoch hlavné posolstvá, ktoré majú odznieť v reportáži, 

- každá reportáž bude otitulkovaná v slovenskom jazyku, 

- ku každej reportáži Poskytovateľ zabezpečí samostatný scenár, výrobu reportáže           

s použitím techniky Poskytovateľa a následnú post produkčnú úpravu a strih, 

- finálne reportáže pre Objednávateľa poskytne Poskytovateľ v linku, ktorý je možno 

zdieľať resp. vložiť na stránky Objednávateľa (v prípade záujmu doručíme 
reportáže aj na CD/DVD nosiči vo formáte MP4), 

- kvalita reportáže bude minimálne v HD rozlíšení t. j. 1280x720 pixelov, 
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- každú reportáž bude Poskytovateľ promovať na Sociálnej sieti Facebook so 

zacielením pre obyvateľov mesta Banská Bystrica a jeho okolia s dosahom publika 

(People Reached) v minimálnom množstve 3 000 ľudí a minimálnom počte 

zhliadnutí (Video Views) 1 500 ľudí na Facebooku, 

- Poskytovateľ dodá štatistiku po každej reportáži do 20tich kalendárnych dní od 
publikovania reportáže. 

(plnenie spolu je ďalej označené len pojmom „Služby“) 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Služby uvedené v bode 2. tohto článku odo dňa 

1.1.2023 do 31.12. 2023. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pre riadne 

vykonávanie dohodnutých Služieb, špecifikovaných v bode 2. tohto článku. 

5. Poskytovateľ ručí za objektívnosť a vyváženosť finálneho diela v zmysle Tlačového 

zákona. 

6. Finálne dielo Poskytovateľ mesačne dodá a Objednávateľ prevezme cez link na stiahnutie 

respektíve na elektronických nosičoch.  

 

Článok II. 
Cena a platové podmienky 

1. Cena za celý Predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona       

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a prestavuje sumu vo výške  

3.180 EUR bez DPH za balík 6 reportáží v špecifikácii Predmetu zmluvy (530 EUR bez 

DPH je cena za jednu reportáž). Cena zahŕňa najmä odmenu Poskytovateľa za všetku 
činnosť uvedenú v článku I. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu podľa bodu 1. tohto článku na základe faktúry 

vystavenej Poskytovateľom. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia 

objednávateľovi.  

3. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru po každej zverejnenej reportáži do siedmych 

dní od publikovania reportáže. 

4. Ak ktorákoľvek faktúra Poskytovateľa alebo jej prílohy nebudú spĺňať zákonom 

predpísané alebo dohodnuté náležitosti alebo bude obsahovať neúplné, nesprávne alebo 

Objednávateľom namietané údaje, je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru v lehote 

splatnosti Poskytovateľovi a ten je povinný vystaviť novú faktúru s novou lehotou 

splatnosti, ktorou však môže byť najskôr deň doručenia opravenej faktúry 
Objednávateľovi. 

Článok III. 

Zmluvná pokuta 

1. Pre prípad porušenia povinnosti Objednávateľa vykonať plnenie dohodnuté v článku II. 

bode 1. tejto zmluvy včas alebo riadne je Objednávateľ povinný zaplatiť Poskytovateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 10 EUR za každý začatý deň omeškania. Poskytovateľ je 
oprávnený nie však povinný vyzvať Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty. 

2. Objednávateľ je povinný zaplatiť dojednanú zmluvnú pokutu Poskytovateľovi na základe 

písomnej výzvy Poskytovateľa, a to najneskôr do 7 dní od jej doručenia. Výšku zmluvnej 

pokuty dojednanej v tejto zmluve považujú zmluvné strany za obvyklú a primeranú 

povahe nimi zabezpečených povinností a s touto bez výhrad súhlasia. Zaplatenie 
zmluvnej pokuty nemá žiadny vplyv na splnenie ňou zabezpečovanej povinnosti ani na 

nárok na náhradu škody Poskytovateľa. 

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Objednávateľ sa zaväzuje dodávať Poskytovateľovi dohodnutým spôsobom (písomne 
alebo elektronickou poštou) požiadavky na spracovanie tém súvisiacich s Predmetom 

zmluvy       a požadovaným rozsahom diela a to minimálne 5 dní pred akciou, podujatím. 

V prípade ak Objednávateľ termín nedodrží a dodá podklady neskôr, Poskytovateľ je 

oprávnený si účtovať zmluvnú pokutu 10 EUR za každý začatý deň omeškania.  
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2. Objednávateľ sa zaväzuje poveriť osobu, ktorá bude zastupovať' štatutára a zodpovedať 
za spoluprácu pri poskytovaní informácií od Objednávateľa súvisiacich s predmetom 

zmluvy. Táto osoba bude komunikovať s Poskytovateľom, v záujme kvalitného 

spravodajstva             o činnosti Objednávateľa a jeho inštitúcie. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje aktívne spolupracovať s Objednávateľom na vyhľadávaní               

a spracovaní informácií súvisiacich s predmetom zmluvy a poverí konkrétnu osobu 
zodpovednú za tvorbu a redakciu Predmetu zmluvy. Táto osoba po získaní informácie od 

Objednávateľa a jeho záujmových podujatiach a po dohode s poverenou osobou 

Objednávateľa, rozhodne o forme spracovania informácie. 

4. Poskytovateľ sa zaväzuje archivovať finálne reportáže v súlade s Predmetom zmluvy a v 

dohodnutom rozsahu na záznamovom médiu podľa dohody s Objednávateľom (CD, 

DVD). 

5. Poskytovateľ vyhlasuje, že je oprávnený poskytovať Služby podľa tejto zmluvy a že 

disponuje potrebným technickým vybavením a odbornými znalosťami nevyhnutnými pre 

riadne plnenie tejto zmluvy. 

6. Poskytovateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy postupovať zodpovedne a s vynaložením 

odbornej starostlivosti. Poskytovateľ zodpovedá za to, že plnenie podľa tejto zmluvy 

poskytne v dohodnutej kvalite, a je tiež zodpovedný za dodržiavanie príslušných 
právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na konkrétnu realizáciu dohodnutých Služieb, 

prípadne záväzne upravujú postupy pri realizácií jednotlivých častí poskytovaných 

Služieb. 

7. Poskytovateľ je pri plnení tejto zmluvy povinný postupovať v súlade s pokynmi 

Objednávateľa. Poskytovateľ je zároveň povinný preskúmať s odbornou starostlivosťou 
pokyny a požiadavky Objednávateľa a v prípade ich nevhodnosti na to ihneď 

Objednávateľa písomne upozorniť. 

8. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na škodu 

bezprostredne hroziacu a/alebo vzniknutú v dôsledku konania a/alebo opomenutia 

konania pracovníkov Poskytovateľa a/alebo tretích osôb v rozpore s touto zmluvou alebo 

v rozpore s osobitnými právnymi predpismi, na jej rozsah a následky a na všetky 
opatrenia, ktoré je potrebné prijať na odvrátenie takej škody a/alebo obmedzenie jej 

následkov. 

9. Poskytovateľ je povinný plniť záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy nepretržite a 

bezodkladne, je zodpovedný za včasnosť, úplnosť a kvalitu vykonávaných služieb. 

10. Objednávateľ sa zaväzuje, že ak nedodá podklady podľa článku IV. bod 1., Poskytovateľ 
ma právo  odmietnuť natáčanie v požadovaný termín. 

 

Článok V. 

Doba trvania zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 01.01.2023 – 31.12.2023. 

2. Obaja zmluvní partneri sa dohodli, že vždy pred ukončením stanovenej platnosti je 
možné túto zmluvu dodatkom upraviť a predĺžiť. 

3. Zmluvné strany sú oprávnené od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť z dôvodu 

podstatného porušenia tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, pričom za podstatné 

porušenie tejto zmluvy sa považuje porušenie ktorejkoľvek povinnosti jednou zo 

zmluvných strán aj napriek predchádzajúcej písomnej výzve druhej zmluvnej strany. 
Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane a 

týmto okamihom zmluva od počiatku zaniká. 

 

Článok VI. 

Doručovanie 

1. Ohľadom doručovania sa strany výslovne dohodli, že kým si písomne neoznámia inú 
adresu, zasielajú si písomnosti na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Takto zaslané 

písomnosti sa považujú za doručené druhej zmluvnej strane a majú všetky zákonné 

účinky prevzatia uplynutím piateho dňa od ich odovzdania na poštovú prepravu. Na 
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účely doručenia nie je rozhodujúce, kde zmluvná strana skutočne vykonáva svoju 
činnosť, či zásielku prevzala, či bola uložená na pošte a či sa o uložení dozvedela. 

Zmluvné strany sa dohodli, že si môžu doručovať písomnosti aj mailom alebo faxom, 

pričom pri takomto doručovaní sa písomnosť považuje za doručenú okamihom keď 

strana, ktorá písomnosť odoslala obdrží potvrdenie o doručení predmetnej písomnosti. 

Zmluvné strany sú tiež oprávnené doručovať si písomnosti osobne oproti podpisu na to 
oprávnených osôb, a takto doručované listiny sa považujú za doručené okamihom ich 

prevzatia alebo odmietnutím ich prevzatia. 

 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 
v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov. 
 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a je účinná dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na stránke objednávateľa www.mbb.sk podľa zákona 

NR SR č. 546/2010Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v platnom znení 

v spojení s ust. §5 a zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe  

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
3. Túto zmluvu je možné meniť len vo forme číselných písomných dodatkov, ktoré podpíšu 

obe zmluvné strany.  

 

4. Práva a povinnosti Poskytovateľa a Objednávateľa, pokiaľ nie sú upravené v tejto 

zmluve, riadia sa príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a predpismi s ním 
súvisiacimi, v platnom znení.  

 

5. Prípadná neplatnosť niektorej časti tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť a účinnosť 

ostatných dojednaní. V prípade, že je niektorá časť zmluvy neplatnou alebo sa neplatnou 

stane neskôr, použije sa na úpravu vzťahov zmluvných strán zákonná úprava, ktorá je 

svojou povahou najbližšia úmyslu, sledovanému stranami pri uzatváraní zmluvy. 
 

6. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, bez 

omylu, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že sú plne spôsobilé na právne 

úkony, a že ich zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné.  

 
7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží 

dve vyhotovenia. 

 

 

  V Banskej Bystrici, dňa 12.12.2022              V Banskej Bystrici, dňa 12.12.2022 

 
 

 

                 Objednávateľ                                               Poskytovateľ 

 

 
 

 

...................................................                    ................................................... 
                    MBB a.s.                                                    Media City s.r.o. 

             Ing. Dušan Argaláš                                               Ing. Peter Sontág 

          predseda predstavenstva                                         konateľ spoločnosti 
 

 

 

 

................................................... 
                    MBB a.s. 

           JUDr. Juraj Džmura 

            člen predstavenstva 

http://www.mbb.sk/

