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Z m l u v a  
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších 

predpisov 
 
 

Článok I 
Zmluvné strany 

 
 
Rozhlas a televízia Slovenska 
sídlo :                  Mýtna 1, 817 55  Bratislava  
zastúpená:                              PhDr. Miloslava Zemková, generálna riaditeľka 
IČO :                  47 232 480 
DIČ :                                       2023169973 
IČ pre DPH :                               SK22023169973 
Bankové spojenie :                     xxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu :                                 xxxxxxxxxxxxxxx 
Registrácia : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Po, Vložka č. : 1922/B 
(ďalej len „RTVS“) 
 
   
TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.  
sídlo:     Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02  Bratislava     
zastúpená:    Ing. Tomáš Kapusta, generálny riaditeľ     
IČO:       36 413 976 
DIČ:       2021750731                                              
IČ DPH:    SK2021750731                                         
Bankové spojenie:   xxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Číslo účtu:     xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Registrácia : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 39479/B 
 
(ďalej len „ Rádio Jemné melódie“) 
 
 

Článok II 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v oblasti dodávania a vysielania 
aktuálnych dopravných informácií z produkcie Zelenej vlny Slovenského rozhlasu (ďalej len ZV SRo) 
– IDEC 212161010030003-212161010030012. 
TAM ART PRODUCTIONS, s. r.o.  je vysielateľom a držiteľom licencie pre programovú službu : 
„Jemné melódie“, na základe licencie č. R/84.  
 
 

Článok III 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. RTVS sa zaväzuje dodávať Rádiu Jemné melódie dopravné spravodajstvo (s celoslovenskou 
pôsobnosťou ) z produkcie ZV SRo:  

a) v pravidelných intervaloch: 

- v dňoch pondelok až piatok v čase 06:00 hod až 09:00 hod v polhodinových intervaloch; 
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- v dňoch pondelok až piatok v čase 15:00 hod až 18:00 hod v hodinových intervaloch; 

b) mimo pravidelných intervalov v čase vydávania Bleskovej Zelenej vlny (podľa potreby 
a aktuálnej dopravnej situácie); 

c) s nasledujúcim obsahom: dopravné nehody a kolízie, zjazdnosť a prejazdnosť cestných 
komunikácií, uzávierky a obmedzenia v cestnej premávke; 

d) elektronickými komunikačnými kanálmi dohovorenými prostredníctvom poverených osôb 
definovaných v čl. V  tejto zmluvy. 

2. Rádio Jemné melódie: 

a) sa zaväzuje odvysielať výber  z dodaného dopravného spravodajstva z produkcie ZV SRo vo 
svojom bežnom programe podľa vlastného uváženia a podľa vlastnej dramaturgie; 

b) sa zaväzuje pri každom vysielaní dopravných informácií z produkcie ZV SRo uviesť odkaz na 
bezplatné číslo na prijímanie dopravných informácií od vodičov 0800 900 800; tento odkaz 
nemôže byť spájaný s iným podobným odkazom na ďalšie iné služby; 

c) sa zaväzuje použiť dodané dopravné spravodajstvo z produkcie ZV SRo výlučne vo svojom 
vlastnom vysielaní rozhlasovej programovej služby „Rádio Jemné melódie“; 

d) sa zaväzuje označiť na svojej webstránke www.jemnemelodie.sk zdroj dopravného servisu v  
rámci svojej programovej štruktúry: „Dopravný servis pripravuje  Zelená vlna Slovenského 
rozhlasu. Dopravné informácie z ciest môžete telefonovať bezplatne na číslo 0800 900 800“.  

e) sa zaväzuje minimálne dvakrát za deň na konci vysielania dopravného servisu uverejniť 
informačný zdroj, že Rádio Jemné melódie čerpá dopravné informácie zo ZV SRo;   

f) sa zaväzuje počas trvania tejto zmluvy (vrátane výpovednej lehoty), že nebude odoberať a  
vysielať dopravné spravodajstvo z produkcie iného dodávateľa, než RTVS – ZV SRo; 

g) nemôže označiť vlastné vysielanie dopravných informácií na rozhlasovej programovej službe 
„Rádio Jemné melódie“ značkou „Zelená vlna“, resp. „Zelená vlna Rádia Jemné melódie“ 
v akejkoľvek podobe;  

h) nie je oprávnené akýmkoľvek spôsobom sprístupniť dodané dopravné spravodajstvo 
z produkcie ZV SRo tretím osobám. 

 

Článok IV 
Cena a platobné podmienky 

 
1. Cena dodaného dopravného spravodajstva z produkcie ZV SRo pre Rádio Jemné melódie je 

stanovená dohodou v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov vo výške 200,- eur  ( slovom dvesto eur ) bez DPH mesačne. 
 

2. Fakturácia bude vykonávaná mesačne, najneskôr do 15 dní po ukončení bežného mesiaca.  
 

3. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia. 
 

4. V prípade, že Rádio Jemné melódie neuhradí vystavenú faktúru v lehote splatnosti podľa bodu 
3 tohto článku, je RTVS oprávnená požadovať úrok z omeškania s ročnou úrokovou sadzbou 
vo výške 9 % . 

 
5. V prípade že Rádio Jemné melódie neuhradí faktúry za dva za sebou nasledujúce mesiace, 

RTVS môže dňom uplynutia splatnosti druhej faktúry pozastaviť distribúciu dopravného 
spravodajstva z produkcie ZV SRo   podľa čl. III bod 1 až do preukázania úhrad omeškaných 
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platieb. Prípadné pozastavenie distribúcie dopravného spravodajstva z produkcie ZV SRo 
z vyššie uvedeného dôvodu sa nebude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy 
definované v čl. VII bod 5 tejto zmluvy. 

 

Článok V 
Ostatné ustanovenia 

 
1. Poverenou kontaktnou osobou za  RTVS je:  

Ing. Ľuboš Kasala, programový manažér Zelenej vlny  SRo 

xxxxxxxxxxxxxxxx   lubos.kasala@rozhlas.sk 

2.  Poverenou kontaktnou osobou za  Rádio Jemné melódie je: 
     Andrea Urbanovská, programová riaditeľka, 

     xxxxxxxxxxxxxxxx,    andrea.urbanovska@jemnemelodie.sk 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú podľa potreby vzájomne informovať o aktivitách 
vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy. 

 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že  písomné zásielky si budú  doručovať do miesta  sídla zmluvného 

partnera. V prípade, že sa písomná zásielka vráti ako nedoručená na adresu uvedenú zmluvnou 
stranou, bude sa táto zásielka považovať za doručenú, a to v deň vrátenia nedoručenej zásielky, aj 
keď sa o tom adresát zásielky nedozvedel. 

 

Článok VI 
Ml čanlivosť 

 
1. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť vo vzťahu ku všetkým informáciám získaným 

od druhej zmluvnej strany v súvislosti s podpisom a plnením tejto zmluvy, ak tieto informácie nie 
sú verejne prístupné a ak z ich povahy možno rozumne usudzovať, že druhá zmluvná strana má 
záujem na ich utajení, pričom nezáleží na forme, v ktorej boli také informácie získané.  

 
2. Povinnosť mlčanlivosti podľa tejto časti  zmluvy  neplatí pre prípady, keď je sprístupnenie 

určitých informácií vyžadované právnymi predpismi či orgánmi verejnej moci alebo keď ide o 
informácie výslovne schválené poskytujúcou zmluvnou stranou pre ich uverejnenie v reklamných 
materiáloch. 

3. Porušenie tejto časti  zmluvy bude považované za porušenie tejto zmluvy závažným spôsobom a 
dôvodom pre odstúpenie od zmluvy dňom nasledujúcim po jeho doručení druhej zmluvnej strane. 
Za porušenie ustanovení tejto časti  zmluvy  má poškodená zmluvná strana ďalej právo požadovať 
náhradu preukázateľne vzniknutej škody. 

4. Povinnosť mlčanlivosti  platí i po ukončení  platnosti tejto zmluvy.  

 

Článok VII 
Platnosť zmluvy 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. decembra 2012. 
 
2. Platnosť zmluvy sa môže pred termínom uvedenom v bode  1 tohto článku skončiť: 

a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán, 
b) písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, 
c) odstúpením od zmluvy jednej zo zmluvných strán. 
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3. Ktorákoľvek zmluvná  strana môže zmluvu vypovedať aj bez  uvedenia dôvodu,  s trojmesačnou 

výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po 
doručení výpovede druhej strane. Výpoveď musí byť písomná  a doručená druhej  zmluvnej 
strane. 
 

4. Ktorákoľvek zmluvná strana môže od zmluvy odstúpiť z dôvodu podstatného porušenia 
zmluvných povinností. 

 
5. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje neplnenie zmluvných podmienok definovaných v čl.  

III  bod 1a);  v čl. III body  2 b) až h);  v čl. VI. tejto zmluvy. 
 
6. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.  
 
7. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo odstupujúcej strany na náhradu škody, spôsobenej 

porušením zmluvných povinností. 
 

Článok VIII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Akékoľvek zmeny a dodatky tejto zmluvy vyžadujú písomnú formu a súhlas zmluvných strán. 

2. Veci osobitne neupravené touto zmluvou sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky. 

3.  Zmluvné strany berú na vedomie povinnosť RTVS zverejniť túto zmluvu podľa § 5 a) z. č. 
211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov a na tento účel zmluvné strany prehlasujú, že 
súhlasia so zverejnením zmluvy v celom rozsahu.   

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim 
dňom jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, súhlasia s ním a na znak 
súhlasu zmluvu podpisujú.                                                   

6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch originálnych rovnopisoch, po jednom vyhotovení pre každú  
zmluvnú stranu. 
 
 
 

V Bratislave, dňa ..........................                           V Bratislave, dňa ......................... 

Za Rozhlas a televízia Slovenska :                                      Za TAM ART PRODUCTIONS, s. r.o. : 

 

 

 

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

PhDr. Miloslava Zemková              Ing. Tomáš Kapusta 

generálna riaditeľka               generálny riaditeľ 
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