
ZMLUVA  
o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 

č. 3/2014/OFIS 
 

uzatvorená medzi: 
 

účastníkom č. 1:        Mesto Nové Mesto nad  Váhom  
                                          Čsl. armády č.1 
                                          zastúpené primátorom mesta 
                 Ing. Jozefom  T r s t e n s k ý m 
    Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko a.s. 
    Nové mesto nad Váhom 
    č. účtu: 5801265001/5600      

  IČO: 00 311 863 
                                       

účastníkom č. 2:   NTVS  s. r.o.  
    Klčové č. 2088 

 915 01 Nové Mesto nad Váhom  
 Štatutárny zástupca: Zdenek Olaš  
 IČO:  36 323 900    
 DIČ: 2021680276  
 Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s., expozitúra 
 Nové Mesto nad Váhom 
 č. účtu.: 2620725263/1100 

 
I. 

 Predmet zmluvy 
 

Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na  
zabezpečovanie prevádzky a vysielania miestnej televízie Pohoda prevádzkovanej 
spoločnosťou NTVS  s.r.o., so sídlom v Novom Meste nad Váhom, Klčové 2088, na rok 
2014.  

 
Spoločnosť NTVS  s.r.o., zabezpečí výrobu a vysielanie TV programov z prostredia 
mesta Nové Mesto nad Váhom a Trenčianskeho kraja (mimo kraja na základe dohody 
oboch strán), ktoré svojím obsahom zachytávajú všetky oblasti života občanov, 
pôsobenie orgánov a inštitúcií samosprávy Mesta Nové Mesto nad Váhom a ďalších 
subjektov pôsobiacich na jeho území a území Trenčianskeho kraja vo svojom 24 
hodinovom bloku vysielania v priemernom rozsahu 10 premiérových minút denne po 
dobu platnosti tejto zmluvy, z toho v dennom spravodajstve 3 premiérových minút. 
Vysielanie premiérových TV príspevkov je v hlavnom vysielacom čase, za ktorý sa 
považuje prvý blok vysielania so začiatkom o  17:00 hod. Za dodržanie rozsahu 
premiérových minút sa považuje ročné plnenie. V programovej štruktúre budú vysielané 
v premiére okrem spravodajstva aj publicistické a dokumentárne relácie a to: 

- kreslo pre primátora 6x za rok v rozsahu minimálne 20 minút.  
- publicistické alebo dokumentárne relácie v rozsahu minimálne 20 minút 

mesačne podľa požiadaviek programovej rady a aktuálnych potrieb mesta. 

Všetky relácie budú pripravované v úzkej spolupráci s programovou radou. 

Za plnenie tejto zmluvy sa považuje v dňoch pracovného pokoja ( sobota, nedeľa, 



sviatky) vysielanie výberu zo spravodajstva, z publicistických a dokumentárnych relácií 
odvysielaných v priebehu týždňa bez povinnosti dodržať programovú štruktúru 
v minimálnom rozsahu 20 minút.    

 
 
 

II. 
Cena a spôsob platby 

 

Mesto Nové Mesto nad Váhom poskytne finančnú dotáciu z rozpočtu mesta na rok 
2014 vo výške 72 000 eur. Mesto Nové Mesto nad Váhom bude poskytovať priebežne 
počas roka 1/12 mesačne z finančnej dotácie (t.j.6 000 eur mesačne) v prvom týždni 
príslušného mesiaca najneskôr do 10 dňa príslušného mesiaca počas platnosti tejto 
zmluvy, po doručení  Žiadosti o čerpanie dotácie spoločnosťou NTVS, s.r.o. pre rok 2014.   
 
V poskytnutej dotácii sú obsiahnuté náklady na výrobu a odvysielanie programov 
pre Mesto Nové Mesto nad Váhom. Kópiu vytvorených programov po skončení mesiaca 
odovzdá spoločnosť NTVS, s.r.o.  Mestu Nové Mesto nad Váhom do 20. dňa 
nasledujúceho mesiaca. 
 
 
 

III. 
Platobné podmienky 

 
 
 
Mesto Nové Mesto nad Váhom si vyhradzuje právo kontroly efektívnosti využitia  
poskytnutej dotácie. 
Spoločnosť NTVS s.r.o. je povinná predložiť mestu mesačné písomné vyúčtovanie 
s doloženými účtovnými  dokladmi a mesačný prehľad odvysielaných premiérových 
minút.  
V prípade, že nepredloží spoločnosť NTVS s.r.o. vyúčtovanie dotácie v zmysle zmluvy, 
alebo použije dotáciu na iný účel ako bola určená, je povinná dotáciu vrátiť na účet 
mesta. 
 
 

 
 

IV. 
Zmluvné pokuty 

 
 
 
Spoločnosť NTVS s.r.o. je pri oneskorenom vyúčtovaní povinná zaplatiť zmluvnú 
pokutu vo výške 0,1 % poskytnutej dotácie za každý deň omeškania, maximálne do 
výšky poskytnutej dotácie. 
 



V. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2014. 
Zmluvné strany môžu vypovedať zmluvu, ak jedna z nich poruší povinnosti vyplývajúce 
z tejto zmluvy.  
Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane. 
Po ukončení tejto zmluvy zmluvné strany vysporiadajú vzájomné vzťahy podľa skutočne 
vynaložených a vydokladovaných nákladov do jedného mesiaca od ukončenia zmluvy. 
 
Táto zmluva je v súlade s ustanoveniami VZN Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 1/2005 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. 
 
Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch a nadobúda platnosť dňom podpisu 
obidvoch strán.  
 

 
V Novom Meste nad Váhom, dňa 21.01.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––––      ––––––––––––––––––––– 
      účastník č. 1        účastník č. 2 
 


