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Mestské televízne štúdio, s.r.o. Rož ňava 

Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 
Tel/fax.: 058/777 32 08, mob.: 0905 543 799 

Zmluva o výrobe a odvysielaní televízneho programu 

Zmluvné strany 

Mesto Rož ňava, IČO 328758, č . ú. 27228582/0200 

Šafárikova 29 

048 01 Rožňava 

zastúpené primátorom 

Ing. Františkom Kardošom, nar. 23.05.1945 bytom Rož ňava 

Rožňavská Ba ňa č .3 

ako odberater 

a 

Mestské televízne štúdio, s.r.o. Rož ňava, IČO 36172529, č .ú. 406148582/0200 

Šafárikova 29 

048 01 Rožňava 

Zastúpené konaterom 

Ondrejom Poto čným, nar. 14.10.1966, bytom Rož ňava 

Okružná 4 

ako dodávater 

Predmet zmluvy 

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom: 

Dodávatel' sa zaväzuje, na základe podnikatel'ského zámeru, vyrobit' 

a odvysielat' pre odberatel'a televízny program v zmysle uvedenej licencie 

a schválenej programovej štruktúry v časovoni rozsahu podl'a udelenej 

licencie. 

Odberatel' sa zaväzuje zaplatit' za poskytnutý program dohodnutú cenu. 



Oňa  ".  2006 

'ng 	tršek Kardoš 

primátor mesta Rožňava 

teievízne <tú či:o 
s.r.o. kožňava1 31  

ša fárikova 
048 01 

Ondrej Poto čný 

konatel' 

Cena a spôsob úhrady 

Zmluvné strany sa dohodli, že odberatel' zaplatí za službu dohodnutú cenu 

vo výške schváleného rozpo čtu Mestským zastupitel'stvom, ktorý je prílohou 

tejto zmluvy. 

Dodávatel' vystaví za č iatkom mesiaca zálohovú faktúru na poskytnutú 

službu a najneskór posledný pracovný de ň  toho ktorého mesiaca faktúru za 

poskytnutú službu. Odberatel' sa zaväzuje faktúru uhradit' do troch dní odo d ňa 

jej doru čenia, prevodným príkazom na ú čet dodávatel'a č íslo 406148582/0200 

VÚB v Rož ňave. 

IV. 

Záverečné ustanovenie 

1 

Menit' a dopl ňovat' obsah tejto zmluvy je možné len písomne, formou 

dodatkov ku zmluve po vzájomnej dohode. 

2. 

Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu pre č ítali, súhlasia s jej obsahom 

a na znak súhlasu ju podpisujú. 

3. 

Zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch, pri čom každá zo strán 

obdrží po dva exempláre. 

4. 

Zmluva nadobúda platnost' d ňom podpisu zmluvnými stranami. 


	Page 1
	Page 2

