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Zmluva o vytvorení a odvysielaní audiovizuálneho diela 
uzavretá podra § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

I. Zmluvné strany 

Mesto Rožňava 
zastúpené primátorom Pavlom Burdigom 

IČO: 328758 
sídlo: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 

bankové spojenie VÚB, a. s. 
č . účtu IBAN: SK40 0200 0000 0000 2722 8582 
ako odberatel' 

a 

Mestské televízne štúdio, s.r.o. Rožňava 
zastúpené konaterom Petrom Benediktym 

IČO: 36172529 
sídlo: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 

Bankové spojenie VÚB, a. s. 

č . účtu IBAN: SK 0902000000000406148582 

ako dodávatel' 

II. Predmet zmluvy 

1. Dodávateľ  sa zaväzuje zabezpe čiť  pre odberate ľa výrobu, spracovanie a odvysielanie 

televíznych programov v zmysle licencie, ktorá je prílohou č . 2 tejto zmluvy. 

2. Konkrétne ide o tieto televízne programy: 

a/ Rožňavský magazín a šport v slovenskom jazyku v trvaní 20 minút týždenne vrátane 
internetového vysielania, archivácie videozáznamov na svojej internetovej stránke 

b/ Rožňavský magazín v mad'arskom jazyku v trvaní 10 minút týždenne vrátane 
internetového vysielania, archivácie videozáznamu na svojej intemetovej stránke 

c/ Magazín+ v trvaní 10 minút každý druhý týžde ň  daného mesiaca vrátane internetového 

vysielania, archivácie videozáznamu na svojej internetovej stránke 
d/ Magazín Košického samosprávneho kraja v trvaní 10 minút každý druhý týžde ň  daného 

mesiaca vrátane intemetového vysielania, archivácie videozáznamu na svojej intemetovej 

stránke 
e/ priame televízne prenosy zo zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Rožňave 5 krát ro čne 

vrátane internetového vysielania v priamom prenose a archiváciu videozáznamu 
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f/ na základe objednávky odberatera priame prenosy z vybraných podujatí v meste, diskusné 

relácie zo štúdia — odberate ľ  sa zaväzuje špecifikovať  ich aspoň  1 mesiac pred ich konaním 

g/ videotext, t. j. aktuálne informácie o meste 24 hodín denne, okrem vysielacieho času 

publicistických relácií a priamych prenosov. Dodávate ľ  sa zaväzuje aktualizovať  videotext 

v pracovných dňoch od 8.00 do 10.00 hod. 

3. Kontaktnou osobou odberate ľa pre styk s dodávate ľom je poverený zamestnanec 

odberate ľa. 
4. Dodávateľ  je pri pinení predmetu zmluvy povinný postupovať  v súlade so zákonom 

č . 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona o telekomunikáciách v znení 
neskorších predpisov. V prípade výhrad odberatera ku kvalite práce autora príspevku 

dodávateľa, sa zmluvné strany zaväzujú rieši ť  takúto situáciu predovšetkým dohodou. 

5. Všetky d'alšie požiadavky odberatera na poskytnutie služieb dodávate ľa nad rámec tejto 

zmluvy musia byt' schválené dozornou radou dodávate ľa. 

6. Odberateľ  sa zaväzuje zaplati ť  za poskytnuté služby dohodnutú odmenu pod ľa čl. III. tejto 

zmluvy. 
7. Dodávateľ  sa zaväzuje zabezpe čiť  nasledovnú skladbu televíznych programov: 75 % 

v slovenskom jazyku, 25 % v maďarskom jazyku. Vysielanie Rožňavského magazínu 

v mad'arskom jazyku a Magazínu + v mad'arskom jazyku bude preložené do slovenského 

jazyka formou titulkov. 
8. Vysielanie televíznych programov pod ľa ods. 2 písm. a/ až d/ bude v rozsahu 160 minút 

premiérového vysielania a 480 minút repríz. 

9. Odberateľ  je oprávnený odstúpi ť  od zmluvy, ak 

a) dodávateľ  opakovane poruší svoje povinnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy 

b) dodávateľ  neodvysiela niektorý program uvedený v čl. II. bode 2 tejto zmlixvy 

v stanovenom termíne a d ĺžke napriek tomu, že už bol odberate ľom na takéto 

porušenie zmluvy písomne upozornený 

III. Odmena a spôsob úhrady 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že odberate ľ  zaplatí za poskytnuté služby dohodnutú odmenu. 

Jej výška bude určená na základe cenovej ponuky dodávate ľa, tvorí prílohu č . 1 tejto zmluvy 

2. Odmenu za služby bude dodávate ľ  uhrádzať  na základe faktúr vystavených odberate ľom. 

Dodávateľ  vystaví faktúru vždy do 10. dňa v mesiaci spolu so zoznamom poskytnutých 

služieb za predchádzajúci kalendárny mesiac, ktorý bude sú časťou faktúry. 

3. Odberateľ  sa zaväzuje faktúru uhradi ť  do 30 dní odo dňa jej doručenia prevodným 

príkazom na účet dodávateľa uvedený v tejto zmluve. 

4. V prípade omeškania s úhradou faktúry je odberater povinný zaplati ť  dodávateľovi úrok 

z omeškania vo výške určenej nariadením vlády č . 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. 
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IV. Záverečné ustanovenia 

1. Meniť  a dopĺriať  obsah tejto zmluvy je možné len písomne formou dodatkov ku zmluve po 

vzájomnej dohode zuduvných strán. 
2. Všetky otázky a vz ťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia zákonom 

č . 513/1991 Zb. Obchodný zákomul, v znení neskorších zmien a dopinkov, zákonom č . 

618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právorn (Autorský 
zákon) v znení neskorších zmien a dopinkov a ostatnými súvisiacimi predpismi. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pre čítali, súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu 

ju podpisujú. 
4. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú 24 mesiacov od jej podpísania obidvomi zmluvnými 

stranami. 
5. Zmluva bola vyhotovená v 4 exemplároch, pri čom každá zo strán dostane po 2 exempláre. 

6. Zmluva nadobúda platnos ť  dňom jej podpisu zmluvnými stranami a ú činnosť  nasledujúci 

deň  po dni jej zverejnenia na internetovej stránke odberate ľa. 

V Rožňave dňa 25. septembra 2014 

Za odberateľa: 
	 Za dodávate ľa: 

Mestské tele tzne štúdio 
s. 	ň o . • 

Š 
	

a 29 
048 _ 	AVA 

	

Burdiga 
	 Peter Benedikty 

	

primátor mesta 
	 konateľ  



RADA PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU 
Dobrovičova 8, 811 09 Bratislava 

 

Rozhodnutie č .: T/232/2009 
	

Bratislava, d ňa 06.10.2009 
Sprävne konanie č .: 233-PLO/D-3432/2009 

	
Doložka právoplatnosti: 

Toto rozhodnutie sa stalo právoplatným 

dňom  /ď. 	zo, 

a vykonateľným dňom 	ĺ&I. ,,Qe?" 

Rada pre vysielanie a retransmisiu 

Dria, ĺ0 ^.2'00 	Podpis.. 
-3- 

Rada pre vysielanie a retransmisiu (d'alej len „Rada") s pôsobnos ťou podl'a ustanoveni § 5 zákona č . 
308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č . 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách 
v znení neskorších predpisov (d'alej len „zákon č . 308/2000 Z. z."), v súlade so zákonom č . 71/1967 
Zb. o správnom konaní (d'alej len „zákon č . 71/1967 Zb."), posúdila žiadost' o udelenie licencie na 
televízne vysielanie prostredníctvom KDS a MMDS, v správnom konaní č . 233-PLO/D-3432/2009 zo 
dňa 24.08.2009, účastníka konania (d'alej aj „ÚK"): 

Mestské televízne štúdio s.r.o. Rož ňava 
Šafárikova 29 
048 01 Rožňava 

a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podl'a zák. č .71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 

rozhodnutie: 

Rada pod ľa ustanovenia § 49 ods. 1 zákona č .308/2000 Z. z. na základe žiadosti ú častníka konania 

u d e u j e 

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

Iicenciu č . T/232 

na televízne vysielanie za týchto podmienok: 

„I. 

(1) Názov programovej služby: RVTV 
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanás ť  rokov 
(3) Časový rozsah vysielania:1000 minút/mesa čne 
(4) Územný rozsah vysielania: lokálny — Rožňava a okolie 

Právne skuto čnosti spoločnosti: 
(1) Údaje o osobäch, ktoré majú ú čast' na základnom imaní vysielatel'a, alebo podiel na hlasovacích 

právach: podl'a výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I, vložka č íslo: 9255/V, 
oddiel: Sro, zo dňa 30.07.2009 



✓ 

Úd~o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielate
ľa s licenciou: pod ľa vypisu 

) kb chodného registra Okresného súdu Košice 1, vložka 
číslo: 9255N, oddiel: Sro, zo dria. 

,-40 7.2009 

1.) Podiely programových typov za bežn 'y mesiac, určené z programovej skladby, doru čenej 

Rade dňa 09.09.2009 (č . d. p. 3649/2009) 
a) Programová služba (100%): 
1. DopInkové vysielanie — max. 25 % 

2. Programy — min. 75 % 

b) Podiely programových typov: 
1. Spravodajstvo — 0 % 

2. Publicistika — 100% 
3. Dokumentárne programy — 0% 

4. Dramatické programy — 0% 

5. Zábavné programy — 0 % 

6. Hudobné programy — 0 % 

7. Vzdelávacie programy — 0 % 

8. Náboženské programy — 0 % 

9. Detské programy — 0% 
10. šport — 0 % 

sielacieho č
asu (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 

2.) Navrhovaný podiel vy  
verejnom záujme: min. 15 4)/0 

3.) Druh technického nosi ča, na ktorom vysielate ľ  poskytne rade záznam svojho vysielania 

(ustanovenie §16 písm e/ ): 

( 	

rv, rm, wmv, wm, mov qt, divx, mpeg, avi, mp4) 
Možnosti požadovaných formátov: 

a) DVD nosič  

4. Jazyk vysielania: 75 °/0 slovenský jazyk, 25% mad'arský jazyk so slovenskými titulkami 
)  

5.) Podmienky vysielania teletextu: nevysiela 

6,) Podiel vysielacieho č
asu vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 

európskym dielam a európskYm die1am vytvoreným nezávislými producentmi: 
nevzt'ahuje sa 

nk označ
ovania programov na základe ich klasifkácie podFa vekovej vhodnosti: 

7.) Podmie Y  
nevzt'ahuje sa 

nie sielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č . 308/2000 Z. z.: vysielate ľ  s obmedzeným 

8.) Zarade 	vy  
prístupom verejnosti 

IV. 

• 	
roramová služba je vysielaná prostredníctvom KDS a MMDS spolo

čnosti KID, a..s. Poprad. 

1.1. P g  S
prad." 

e na základe 

1.2. Prevádzkovate ľ
om retransmisie programových služieb v KDS a MMD j 

rozhodnutia o registrácii retransmisie Č
. TKR/47 a TKR1164 spolo čnosť  KID, a.s., Po  



„2. Údaje o štatutárnych orgánoch• a kontrolných orgánoch vysielate ľa s licenciou: podľa výpisu 

z Obchodného registra Okresného súdu Košice I, vložka číslo: 9255/V, oddiel: Sro, zo dňa 14.4.2014” 

Odóvodnenie: 

Podľa § 47 ods. 1, druhá veta zákona č . 71/1967 Zb. o správnom konaní: odôvodnenie nie je potrebné, ak 

sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v pinom rozsahu. 

Pou č enie: 

Proti tomuto rozhodnutiu môže ú častník konania podľa § 28 ods. 12 zákona č. 220/2007 Z.z. v lehote do 

pätnásť  dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi podať  odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej 

republiky. 

Toto rozhodnutie je preskúmate ľné súdom podľa § 247 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku. 

* * * 
Toto rozhodnutie sa vydáva v troch rovnopisoch: 
1 x účastník konania 
2 x Rada 

  

  

Prof. Miloš Mistrík 
predseda 

Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 

, • 	y 

2 



RADA PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU 
Dobrovičova č . 8, P.O. BOX 155, 810 00 Bratislava 

Rozhodnutie č .: T/132/TD/21/RZL/088/2014 	 Bratislava dňa: 10.6.2014 
Správne konanie č .: 380/SKL/342/2014 

Rada pre vysielanie a retransmisiu (d'alej len „Rada") ako orgán príslušný podl'a § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (d'alej len „zákon č . 308/2000 Z. z."), postupom podl'a § 71 zákona č . 308/2000 Z. z., 
v správnom konaní č . 380/SKL/2014 zo d ňa 9.5.2014, posúdila oznámenie o zmene licencie č . T/132 na 
televízne vysielanie pod ľa § 51 ods. 1 zákona 308/2000 Z. z. a zmeny licencie č . TD/21 na televízne 
digitálne vysielanie podl'a § 28 ods. 5 zákona č . 220/2007 Z. účastníka konania: 

Mestské televízne štúdio s.r.o., Rož ňava 
Šafárikova 29 
048 01 Rožňava 

z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie 
podl'a § 46 a nasl. zákona č . 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 

rozhodnutie: 

1. Rada pod ľa § 51 ods. 3 zákona č . 308/2000 Z. z. 

mení 

Iicenciu č . T/132 na televízne vysielanie nasledovne: 

Čast' II. Právne skuto čnosti spoločnosti sa v časti 2. mení a znie: 
„2. Údaje o štatutátnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielatel'a s licenciou: pod ľa výpisu 

z Obchodného registra Okresného súdu Košice I, vložka číslo: 9255/V, oddiel: Sro, zo d ňa 14.4.2014" 

II. Rada podl'a ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č . 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

mení 

licenciu č. TD/21 na digitálne vysielanie televíznej programovej služby v článku II. Právne skuto čnosti 
nasledovne: 
Čast' II, Právne skuto čnosti spoločnosti sa v časti 1. mení a znie: 

Doložka právoplatnosti: 

1 



Odôvodnenie: 

Pod1Vustanovenia § 47 ods.1; druhá veta, zákona č . 71/1967 Zb. o správnom konaní sa od odôvódnenia upúšťa, ked'že ú častníkovi konania sa vyhovelo v pinom rozsahu. 

Pou č enie: 

Rozhodnutie o udelení licencie nadobúda právoplatnos ť  odo dňa, ked' bolo rade doru čené písomné 
vyhlásenie žiadatel'a o licenciu, že licenciu prijíma; toto vyhlásenie nesmie obsahova ť  žiadne výhrady a musí byť  doručené do 30 dní po doručení rozhodnutia Rady, inak rozhodnutie o udelení Iicencie nenadobudne právoplatnos ť  a na celé konanie sa pozerá, akoby sa nebolo uskuto čnilo. 

Toto rozhodnutie je preskúmatel'né súdom podl'a ustanovenia § 247 a nasl. Ob č ianskeho súdneho poriadku. 

* * * 

Toto rozhodnutie sa vydáva v štyroch rovnopisoch: 
lx účastník konania 
lx Telekomunikačný úrad SR 
2x Rada pre vysielanie a retransmisiu 

  

  

prof. Miloš Mistrík 
- Predseda 

Rady pre vysielanie a retransmisiu 



Prállotia 

Cenová ponuka 

Názov zákazky : Obstaranie služieb na výrobu a odvysielanie televíznych programov 

Por. 
číslo 

Názov predmetu zákazky Gena 
bez DPH 

v EUR 

DPH 
v EUR 

Cena 
s DPH v 

EUR 

Platca 
DPH 

áno/nie  
1. Výroba a vysielanie programu 	Rožňavský 	magazín a šport 

v slovenskom jazyku v trvaní 20 min. týždenne 	— 	vrátane 
internetového vysielania, 	archivácie videozáznamu na inteme- 

 	tovej stránke 

12000 ( — 

2. Výroba a vysielanie programu Rožňavský magazín v mad'ar-
skom jazyku v trvaní 10 min. týždenne — vrátane internetové- 

  ho vysielania, archivácie videozáznamu na internetovej stránke 
20 (tool- 

3. Výroba a vysielanie 	Magazínu + v trvaní 10 min. / každý 
druhý týždeň  daného mesiaca / — vrátane internetového 
	 vysielania, archivácie videozáznamu 	na intemetovej stránke 

/000 t  — 

4. Výroba a vysielanie magazínu Košického samosprávneho 
kraja v trvaní 10 min./každý druhý týžde ň  daného mesiaca /— 
vrátane internetového vysielania, archivácie videozáznamu na 
	 internetovej stránke 

ĺ:onn __ 
`-' 	"n `i  (- 

5. Výroba a priame televízne prenosy zo zasadnutí Mestského 
zastupite ľstva / 5 krát ro čne / - zabezpečenie internetového 

  vysielania v priamom prenose a archivácia videozáznamu 
(TOO Ĺ  — 

6. Výroba 	a priame 	televízne 	prenosy 	z vybraných 	podujatí 
v meste, výroba, strih a vysielanie diskusných relácii zo štúdia 
a iných 	podujatí 	organizovaných 	mestom 	Rožňava na 
	základe objednávky mesta 

n 

l°0 1 —  ' 

Cena celkom 0 000 t — 
. nu uuu, 	ez 

Obchodné meno uchádzača • iĹl.eS>  64/ 
	

Vi ĺ2-14e, f 

Sídlo alebo miesto podnikania •  Sol.f---r 	2") R02:1Z-c,v 

Tel. číslo: OS' ?  /7441-  

L- e-mail:  rv 
 

Osoba oprávnená konat' v mene uchádza ča • 

Dátunr 	2 0 0  

 

Pe)i-,etr- 

meno, priezvisko 

 

  

Pečiatka a podpis : 	 

Mestské televízne štúdio 
Rož ňava 

-4.r-ikova 29 
1 ROŽŇAVA 
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