Zmluva
o spolupráci pri zaznamenaní a živom vysielaní zvukovo-obrazového záznamu svätých omší
z kostola Narodenia Panny Márie v Raslaviciach, uzavretá podľa
§ 269 ods.2 Obchodného zákonníka
(ďalej len „zmluva“)
Článok I.
Zmluvné strany:
1.1 Obec Raslavice
Hlavná 154, 086 41 Raslavice
Zastúpený: Ing. Anton Lamanec – starosta obce
IČO: 00322521
DIČ: 202 062 4606
(ďalej len "vysielateľ")
a
1.2 Rímskokatolícka Cirkev farnosť Raslavice
Kostolná 1, 086 41 Raslavice
Zastúpený: Mg. Ivo Jakubík - farár
IČO: 31985033
DIČ: 2020634462
(ďalej len „organizátor“)
po vzájomnej dohode uzatvárajú zmluvu o vysielaní bohoslužieb z kostola Narodenia Panny
Márie v Raslaviciach
Článok II.
Vyhlásenie
2.1 Obec Raslavice je vlastníkom Káblového distribučného systému na území obce Raslavice
pre vysielanie nezmenených programov a vlastné vysielanie.
2.2 Káblový distribučný systém pre obec prevádzkuje na základe uzatvorenej zmluvy
spoločnosť PROGRES-TS, s.r.o., Na křižovatkách 35/E, 821 04 Bratislava.
2.3 Prevádzku infokanála zabezpečuje poverený pracovník vysielateľa.
2.4 Vysielateľ uchováva súvislé záznamy vysielania počas 45 dní odo dňa vysielania v
zodpovedajúcej kvalite; záznam vysielania je vysielateľ povinný poskytnúť rade do 15 dní od
doručenia žiadosti rady o poskytnutie tohto záznamu vysielania, na zvyčajnom technickom
nosiči, ktorého druh určí rada v licencii po dohode s vysielateľom. Výroba záznamu pre iné
účely a jeho prípadné šírenie tretím osobám je vysielateľovi zakázaná. Vysielateľ nemá na
vysielanie bohoslužieb výhradné právo a organizátor mu nepostupuje právo na zhotovenie
záznamov a jeho archiváciu po uplynutí doby 45 dní od vysielania.
Článok III.
Predmet zmluvy
3.1 Organizátor umožní vysielateľovi priame vysielanie bohoslužieb z kostola Narodenia
Panny Márie v nedele farská bohoslužba v zvyčajnom čase 10.30 a cez týždeň jednu večernú
bohoslužbu. Ostatné bohoslužby možno vysielať len po písomnom súhlase organizátora.

Čl. IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
4.1 Organizátor zabezpečí pripojenie el. energie a obsluhu na zapnutie a vypnutie súvisiacej
techniky.
4.2 Vysielateľ zabezpečí vo svojej redakčnej zodpovednosti pred každým priamym prenosom
bohoslužieb odvysielanie oznamu, že jeho sledovanie cez audiovizuálnu službu nenahrádza
riadnu účasť na sv. omši v kostole. Vysielanie bohoslužieb sa nesmie prerušovať zaradením
reklamy alebo telenákupu.
Čl. V.
Finančné podmienky
5.1 Zmluvné strany nemajú medzi sebou žiadne finančné nároky podľa tejto zmluvy.
Čl. VI.
Výpoveď zmluvy
6.1 Zmluvu je možné vypovedať ktoroukoľvek zmluvnou stranou písomnou výpoveďou.
6.2 Výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po
doručení výpovede zmluvnej strane.

Čl. VII.
Záverečné ustanovenia
7.1 Akékoľvek zmeny a dodatky tejto zmluvy môžu byť vykonané len písomne po vzájomnej
dohode oboch zmluvných strán.
7.2 Táto zmluva sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov.
7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením podľa
tejto zmluvy, budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou.
7.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke obce.
7.5 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. na jeden rok, od 1. apríla 2014 do 31. marca 2015.
7.6 Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží každá
zmluvná strana.
7.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu, a že táto
bola uzatvorená slobodne, vážne, zrozumiteľne a bez nátlaku.
V Raslaviciach, dňa 27.03.2014

.................................................
Ing. Anton Lamanec, starosta obce

.................................................
Mgr. Ivo Jakubík, farár

