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ZMLUVA O DODÁVKE DÁTOVÝCH PRODUKTOV 
uzatvorená podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka v platnom znení, (ďalej len “Zmluva”) 

 

Dodávateľ:   URI, spol. s r. o. 
Sídlo:    Soblahovská 33/21, 91101 Trenčín 
IČO:    36672203 

DIČ:                     2022249196 
IČ DPH:                   SK2022249196 

Bankové spojenie:  Tatrabanka 

Číslo účtu :   2620801289/1100 

Zapísaná:  Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17042/R 

Zastúpená konateľom:  Marek Jurák, 0905/267199, uri@tdi.sk 

 

a 

 

Odberateľ:   ................................................................................................................................. 

Sídlo:     ................................................................................................................................. 

IČO:    ................................................................................................................................. 

DIČ:                     ................................................................................................................................. 

IČ DPH:                    ................................................................................................................................. 

Bankové spojenie:  ................................................................................................................................. 

Číslo účtu :   ................................................................................................................................. 

Zapísaná:  ................................................................................................................................. 

Zastúpená konateľom:  ................................................................................................................................. 
 

Článok I. Predmet Zmluvy 

 

Dodávateľ bude na základe tejto Zmluvy poskytovať Odberateľovi televízne a rozhlasové programy podľa Prílohy č. 1 (ďalej iba 

Produkty) a s nimi súvisiace práva za účelom ich ďalšieho použitia Odberateľom a Odberateľ je povinný uhrádzať Dodávateľovi 

dohodnutú odmenu, podľa podmienok dohodnutých v článku III. tejto Zmluvy. 

 

Dodávateľ na základe tejto Zmluvy udeľuje Odberateľovi súhlas na použitie Produktov výhradne v rozsahu zverejnenia v: 

..........................................................................................................................................................(názov periodika, webu a pod.) 

 

Článok II. Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Práva a povinnosti Dodávateľa 

 

Dodávateľ je povinný dodávať Odberateľovi Produkty v dohodnutom formáte. Zoznam dodávaných Produktov tvorí neoddeliteľnú 

prílohu tejto Zmluvy. Rozsah dodávaných Produktov je možné zmeniť len na základe písomnej dohody oboch zúčastnených strán vo 

forme dodatku k Zmluve. Tieto zmeny môže vykonávať za Dodávateľa Marek Jurák a za Odberateľa...................................... 

 

Dodávateľ sa zaväzuje dodávať Produkty vždy najneskôr do stredy 12.00 hod. bežného kalendárneho týždňa vždy pre celý kalendárny 

týždeň na 10 dní vopred.   

 

2. Práva na používanie 

 

Odberateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa poskytovať Produkty tretím osobám. Porušenie 

tejto povinnosti je kvalifikované ako podstatné porušenie tejto Zmluvy. Ak Odberateľ poručí túto svoju povinnosť je povinný uhradiť 

Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške Euro 4 000,– bez DPH. Pokuta je splatná na základe faktúry vystavenej Dodávateľom. 

 

Dodávateľ výslovne vyhlasuje, že Produkty nie sú chránené autorským právom a nie je mu známe, že by akákoľvok tretia osoba bola 

oprávnená vykonávať k Produktom nejaké práva. Dodávateľ je oprávnený poskytovať Odberateľovi Produkty v zmysle tejto Zmluvy bez 

toho, aby tým porušil právne predpisy, neoprávnene zasiahol do práv inej osoby alebo do právom chráneného záujmu inej osoby a 

zároveň je oprávnený poskytnúť Odberateľovi práva na používanie Produktu.  

 

Dodávateľ nezodpovedá za obsah dát a databáz poskytovaných v rámci Produktu. Obsah Produktu neprešiel na strane Dodávateľa 

žiadnou jazykovou ani obsahovou úpravou a nevyjadruje názory Dodávateľa.  

 

Odoberateľ výslovne súhlasí, aby Dodávateľ uvádzal obchodné meno Odberateľa a podrobný popis Produktu dodávaného 

Odberateľovi v rámci propagácie svojich služieb. 

 

3. Povinnosti Odberateľa 

 

Odberateľ zabezpečí potrebnú technologickú infraštruktúru na prijatie Produktov poskytnutých na základe tejto Zmluvy Dodávateľom. 
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Odberateľ vykoná opatrenia proti zneužitiu dodaných Produktov a zabezpečí bezpečnosť Produktov pri ich technickom spracovaní.  

 

Článok III. Cenové dojednania 

 

Za dodanie Produkov podľa tejto Zmluvy Odberateľ uhradí Dodávateľovi odmenu vo výške stanovenej podľa Prílohy č. 1. Odmena je 
splatná mesačne, na základe faktúry vystavenej Dodávateľom, vždy pozadu, v mesiaci nasledujúcom po dodaní Produktu. 
 
Odberateľ je povinný uhradiť Dodávateľovi mesačne dohodnutú odmenu, vypočítanú podľa Prílohy č. 1 na základe faktúry vystavenej 
Dodávateľom, ktorej splatnosť bude 14 dní odo dňa jej vystavenia, bezhotovostným bankovým prevodom na účet Dodávateľa, uvedený 
v záhlaví tejto Zmluvy.  

 

Článok IV. Doba platnosti Zmluvy. Ukončenie Zmluvy 

 
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch 
zmluvných strán. 
 
Platnosť tejto Zmluvy je možné ukončiť: 
 

a) na základe spoločnej písomnej dohody obidvoch zmluvných strán 
b) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, a to aj bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je 3 mesiace a začína 

plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola druhej strane doručená písomná 
výpoveď 

 

Platnosť tejto Zmluvy je možné ukončiť ďalej odstúpením bez výpovednej lehoty v prípade podstatného porušenia Zmluvy niektorou zo 

zmluvných strán alebo v prípade dohodnutom touto Zmluvou. Na účely Zmluvy sa jej podstatným porušením rozumie také porušenie 

povinností zmluvnej strany, ktoré je takto v Zmluve označené (najmä porušenie povinností zmluvných strán podľa článku III. Zmluvy). 

Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa tiež považuje také porušenie povinností vyplývajúce z ustanovení Zmluvy, na ktoré 

zmluvná strana písomne upozorní druhú zmluvnú stranu aj s uvedením dodatočnej primeranej lehoty na odstránenie zistených 

nedostatkov a pokiaľ zistené nedostatky nebudú odstránené ani v dodatočnej lehote. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a je 

účinné od doručenie druhej zmluvnej strane. 

 

Článok V. Záverečné ustanovenia 

 
Zmluvné strany sa dohodli, že právny režim tejto Zmluvy sa bude riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne vzťahy, ktoré 
nie sú výslovne upravené v tejto zmluve sa riadia ustanoveniami  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov.  
 
Postúpenie práv alebo povinností z tejto Zmluvy tretej strane nie je možné.  
 
Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, zostáva platnosť ostatných ustanovení Zmluvy 
nedotknutá. V prípade, že dôjde k tomuto prípadu, zmluvné strany po predchádzajúcej vzájomnej dohode nahradia takéto ustanovenie 
takým ustanovením, ktoré zachová právny a obchodný účel daného ustanovenia ako aj samotnej Zmluvy. 
 
Zmeny a doplnenia Zmluvy je možné vykonať iba po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán formou písomného očíslovaného 
dodatku, podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
 
Na riešenie sporov bude vždy príslušný súd podľa sídla Dodávateľa. 
 
Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po ich podpise oprávnenými zástupcami 
obidvoch zmluvných strán jedno vyhotovenie. 
 
Prílohy tejto Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. 
 
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, že Zmluva nebola uzatvorená v tiesni alebo za 
nápadne nevýhodných podmienok. Zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne a zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné. 
Na znak súhlasu s celým obsahom Zmluvy ju podpísali osoby, oprávnené konať za zmluvné strany. 
 
Na základe dohody zmluvných strán Odberateľ splnomocňuje svojho zamestnanca p. ............................. , aby v mene Odberateľa  
uzatvoril s Dodávateľom Prílohu č. 1, v ktorom bude špecifikovaný spôsob výpočtu odmeny pre Dodávateľa za poskytovanie služieb 
(Produktov) podľa tejto Zmluvy, výška tejto odmeny, technická špecifikácia Produktov a zoznam Produktov, ktoré bude podľa tejto 
Zmluvy Dodávateľ poskytovať Odberateľovi. 
 

Zoznam Príloh : Príloha č. 1 : Odmeňovanie + Technické špecifikácia + Zoznam Produktov 

 

V ...................... dňa .................   V Trenčíne, dňa .................. 

 
 
Za Odberateľa:     Za Dodávateľa:  
 
..........................................................   .......................................................... 
      Marek Jurák 
 



 

 

3 

Príloha č. 1 k zmluve zo dňa ............................., ktorý uzatvorili 

 
Dodávateľ: URI, spol. s r. o., Trenčín 
Zastúpený: Marek Jurák 
a 
Odberateľ:  .................................................. 
 
Zastúpený: ................................................... 
 
  

I. Odmeňovanie: 

Na základe dohody zúčastnených strán bude odmena podľa čl. III. Zmluvy stanovená takto: 
 
Euro  ........................ mesačne bez DPH. 
  
 

II. Technická špecifikácia: 

Zdroj dát: ftp.tdi.sk 
 
FTP prístup: 
 
Názov hostu: ftp.tdi.sk 
 
Užívateľ: ................................... 
 
Heslo: ....................................... 
 
V prípade nefunkčnosti budú dáta na vyžiadanie okamžite zaslané emailom. 
 
Formát dát: ...................................(Export číslo n) 
 
  

III. Zoznam produktov: 

Televízne stanice: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozhlasové stanice: 
 
 
  
IV. 
V zostávajúcich častiach ostáva Zmluva nezmenená naďalej v platnosti. 
  
 
V.  
Táto Príloha č.1 je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po ich podpise oprávnenými zástupcami 
obidvoch zmluvných strán jedno vyhotovenie. 
 
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Prílohu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, že Príloha nebola uzatvorená v tiesni alebo za nápadne 
nevýhodných podmienok. Príloha bola uzatvorená slobodne a vážne a zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné. Na znak 
súhlasu s celým obsahom ju podpísali osoby, oprávnené konať za zmluvné strany. 
  
 
 
 

V ...................... dňa .................   V Trenčíne, dňa .................. 

 

 
Za Odberateľa:     Za Dodávateľa:  
 
..........................................................   .......................................................... 
      Marek Jurák 
 


