
ZMLUVA 
o spolupráci 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

Článok I. 
Zmluvné strany 

1. FUN MÉDIA GROUP a.s. 
Leškova 5, 811 04 Bratislava 

v zastúpení: Patrik Ziman - predseda predstavenstva 
Miriam Kittler - člen predstavenstva 

IČO: 44 845 995 
IČ DPH: SK2022859091 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 
Číslo účtu: 2615304253/0200 
Zápis v OR: Okr. súd Bratislava I, Odd. Sa, VI.č.: 4795/B 

(ďalej len FUN MÉDIA GROUP) 

a 

2. MESTO SENEC 
Mierové nám. 8,903 01 Senec 
v zastúpení: Primátor Ing. Karol Kvál 
IČO: 00305065 
DIČ:2020662237 
Bankové spojenie SK:. OTP Banka 
IBAN: SK 8252000000000000562441 
Zápis v OR: 

(ďalej len MESTO SENEC) 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je mediálna podpora v čase od 30.5.2015-12.6.2015 oboch zmluvných strán pred 
a počas podujatia „Senecké leto". 

Článok III. 
Záväzky zmluvných strán 

A. MESTO SENEC sa zaväzuje: 

1/ že počas platnosti tejto zmluvy poskytne na základe dohody oboch zmluvných strán priestor na 
prezentáciu v prospech Fun rádia ako mediálneho partnera. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že 
pod pojmom priestor na prezentáciu rozumejú nasledovné plnenia: 

a/ logo Fun rádio v mediálnej kampani podľa dohodnutého mediálneho plánu, ktorého finálna podoba 
podlieha konečnému odsúhlaseniu FUN MÉDIA GROUP: 

- Plagáty A1 - 200 ks 
- letáky A5 - 6000 ks - Oficiálny bulletin podujatia 
- inzercia A4 - Senčan - 2500 ks 
- inzercia A4 - Senecko 25 000 ks 

2/ prednostne poskytovať informácie FUN MÉDIA GROUP, 

3/ dodať FUN MÉDIA GROUP všetky propagačné materiály s logom Fun rádia v digitálnej podobe 
k nahliadnutiu ešte pred zadaním do tlače - bez písomného súhlasu FUN MÉDIA GROUP nemôžu 
byť propagačné materiály s logom Fun rádia zadané do tlače a uverejnené, 

3/ dodať FUN MÉDIA GROUP lístky na podujatie pre klientov a partnerov v počte: 



obyčajné 10 ks VIP 4 ks Lístky budú dodané najneskôr sedem pracovných dni pred podujatím na 
adresu: FUN MÉDIA GROUP a.s., Helga Neubauerová, Leškova 5,811 04 Bratislava 

5/ zabezpečiť najneskôr do 30 dní po skončení podujatia dodanie fotodokumentácie o umiestnení 
všetkých banerov s logom Fun rádia v priestore konania podujatia a zabezpečiť najneskôr do 35 dni 
po skončení podujatia dodanie FUN MÉDIA GROUP hodnotiacu správu dokumentujúcu splnenie 
záväzkov HEART uvedených v čl.lll, bod A, číslo 1a tejto zmluvy. 

B. FUN MÉDIA GROUP sa zaväzuje: 

1/ že počas platnosti tejto zmluvy poskytne na základe dohody oboch zmluvných strán časový priestor 
vo vysielacom čase rozhlasovej stanice Fun rádio pre propagáciu podujatia. Zmluvné strany zhodne 
konštatujú, že pod pojmom "časový priestor vo vysielacom čase rozhlasovej stanice Fun rádio" 
rozumejú nasledovné plnenia: 

a/ odvysielať 42 celoplošných oznamov v dĺžke 30 sekúnd, ktoré budú propagovať samotné podujatie 
a maximálne troch partnerov podujatia, nie však tretie subjekty v termíne 30.5.2015-12.6.2015 

2/ odvysielať riadne a včas zmluvne dohodnuté reklamné spoty. V prípade, že odvysielanie sa stane 
nemožným z dôvodu vis major - nepredvídateľné technické príčiny, výpadok energie a pod., FUN 
MÉDIA GROUP sa zaväzuje zabezpečiť na základe vzájomnej dohody odvysielanie v najbližšom 
možnom náhradnom termíne, 

3/ že počas platnosti tejto zmluvy poskytne na základe dohody oboch zmluvných strán priestor na 
webovej stránke a facebooku rozhlasovej stanice Fun rádio pre propagáciu podujatia. Zmluvné strany 
zhodne konštatujú, že pod pojmom" priestor na webovej stránke a facebooku rozhlasovej stanice Fun 
rádio" rozumejú nasledovné plnenia: 

a/ uverejniť na stránke www.funradio.sk reklamný square banner v termíne 30.5.2015-12.6.2015, 
banner bude nasadený po dodaní zo strany MESTO SENEC (BONUS) 

4/ uverejniť riadne a v čas dohodnuté reklamné formáty. V prípade, že odvysielanie sa stane 
nemožným z dôvodu vis major - nepredvídateľné technické príčiny, výpadok energie a pod., FUN 
MÉDIA GROUP sa zaväzuje zabezpečiť na základe vzájomnej dohody uverejnenie v najbližšom 
možnom náhradnom termíne, 

Článok IV. 
Dohoda o cene a finančnom vysporiadaní 

1) Zmluvné strany sa dohodli, že počas platnosti tejto zmluvy poskytne FUN MÉDIA GROUP 
v prospech MESTO SENEC nasledovné plnenia: 

a/ reklamné služby v kompletnom rozsahu služieb v celkovej hodnote 8.400 € (slovom 
osemtislcštyristo eur) bez DPH, 

b/ poskytne zľavu vo výške 80% z celkovej hodnoty reklamných služieb, t.j. celková hodnota služieb 
poskytovaných FUN MÉDIA GROUP v prospech Mesta Senec bude 1.680 € {slovom 
tislcšesťstoosemdesiat eur) bez DPH. 

2) Mesto Senec sa zaväzuje FUN MÉDIA GROUP uhradiť 20% z celkovej hodnoty reklamných 
služieb, t.j. 1.680 € (slovom tislcšesťstoosemdesiat eur) bez DPM. 

3) Výroba reklamných spotov a reklamných oznamov nie je súčasťou celkovej hodnoty služieb, na 
výrobu sa nevzťahuje zľava 80% a cena za výrobu reklamných spotov a reklamných oznamov 
podlieha „Cenníku reklamného vysielania a výroby vo Fun rádiu" platnom v čase podpisu zmluvy. 

4) Zmluvné strany prehlasujú, že cena uvedená vods. 1) obsahuje všetky ich finančné nároky 
vyplývajúce z plnení vyslovene uvedených v tejto zmluve. 

5) Ďalšie náklady, ktoré pripadne vzniknú niektorej zo zmluvných strán v súvislosti s plnením tejto 
zmluvy, sú výdavkami každej zo zmluvných strán. 

http://www.funradio.sk


Článok V. 
Sankcie 

1/ V prípade porušenia záväzku v Článku III., bod A, ods. 1. až 4. sa MESTO SENEC zaväzuje 
zaplatiť FUN MÉDIA GROUP zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- € (slovom dvetisíc eur) za každé 
jednotlivé porušenie. 

2/ V prípade porušenia záväzku v článku III., bod B, ods. 1. až 2. sa FUN MÉDIA GROUP zaväzuje 
zaplatiť MESTO SENEC zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- € (slovom dvetisíc eur) za každé jednotlivé 
porušenie. 

3/ Za porušenie záväzku sa považuje každé odchýlenie sa od vymieneného plnenia. Zmluvná pokuta 
je splatná do 7 dni odo dňa doručenia výzvy na jej úhradu. Nárok na úhradu zmluvnej pokuty 
nevznikne v prípade, ak k porušeniu zmluvných povinnosti došlo v dôsledku vyššej moci. 

4/ Ak je zmluvná strana v omeškaní so splatným peňažným plnením je povinná uhradiť oprávnenej 
strane úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

5/ Ustanoveniami tohto článku nie je dotknutý nárok oprávnenej zmluvnej strany na náhradu škody. 

Článok VI. 
Osobitné ustanovenia 

1/ Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana bez udania dôvodu v písomnej forme, 
Výpovedná lehota je jeden mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol prejav vôle jednej zmluvnej strany smerujúci k výpovedi tejto 
zmluvy doručený druhej zmluvnej strane. 

2/ Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať ustanovenia tejto zmluvy i počas plynutia výpovednej 
3 lehoty. 

3/ V prípade, že ktorákoľvek zo zmluvných strán vypovie zmluvu v čase, kedy záväzky vyplývajúce z 
nej plnila čo i ien čiastočne výlučne jedna zmluvná strana (ďalej len oprávnená strana) a druhá 
zmluvná strana ku dňu účinnosti výpovede neplnila ani len čiastočne, alebo podstatne porušila 
zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto zmluve (ďalej len povinná stana) dohodli sa zmluvné strany, že 
povinná strana zaplatí oprávnenej strane faktúry za poskytnuté plnenia ku dňu účinnosti výpovede vo 
výške cien podľa cenníkov oprávnenej strany. 

4/ V prípade, že jedna zo zmluvných strán neplnila záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy vôbec, dohodli 
sa zmluvné strany, Že druhá zmluvná strana je oprávnená od zmluvy odstúpiť okamžite a zároveň je 
oprávnená fakturovať za plnenia, ktoré ku dňu účinnosti odstúpenia riadne plnila vo výške cien podľa 
svojho cenníka. 

Článok VII. 
Zánik zmluvy 

Táto zmluva zaniká: 

a/ Písomnou dohodou oboch zmluvných strán 

b/ Uplynutím doby platnosti zmluvy 

c/ Výpoveďou. Výpoveď musi byť písomná a doručená zmluvnej strane. Výpovedná lehota je 
mesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 
bola doručená. 

d/ Odstúpením podľa článku VI. ods. 4 tejto zmluvy 

Článok VIII. 



Záverečné ustanovenia 

1/ Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami. 

2/Zmluva sa uzatvára na dobu určitú - na obdobie od dňa podpisu do 12.6.2015 vrátane. 

3/ Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu. 

4/ Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s právnou silou originálu, pričom každá zo zmluvných 
strán obdrž! po jednom rovnopise. 

5/ Zmeny a doplnky k zmluve sa uskutočnia formou písomného dodatku k zmluve a musia byť 
potvrdene podpisom obidvoch zmluvných strán. 

6/ Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 

7/ Zmluva je záväzná aj pre prípadných právnych nástupcov zmluvných strán 

8/ Obidve strany vyhlasujú, že ustanoveniam tejto zmluvy porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto 
vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu a túto zmluvu uzavreli dobrovoľne, bez nátlaku a na znak svojho 
súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

V Bratislave dňa 19.5.2015. 

za MESWSEN 
Ing. Kjíŕol Kvál 

za FUN MÉDIA GROUP a.s. 
Patrik Ziman 

za TON MÉDIA U K u u r a.s. 
Miriam Kittler N 
•MM MÉDIA GROUP a.s. 


