
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu Tlačovej agentúry miest 

a obcí Slovenska 

Zmluvné strany: 

Občianske združenie Tlačová agentúra miest a obcí Slovenska 

Sídlo: Pivovarská 1, 010 01 Žilina 

Zastúpené: PliDr. Borisom Schubertom, riaditeľom 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Žilina 

Číslo účtu: 320744762/0900 

IČO: 36148440 

ďalej len "poskytovateľ" 
a 

Sídlo: e£>č£<± ^ / t ' f f ť ŕ ^ t Ofe&'r • i-

Zastúpené: My r.. /?<sro as -jť-ttsiŕa^/9— 

Bankové spojenie: O ( f š-r^ <4-

Číslo účtu: 

IČO: 3 2 . / 

DIČ SK: 

ďalej len "užívateľ" 

Či.I Úvodné ustanovenia 

1. 1 Prevádzkovateľom spravodajského portálu www.tamo.sk je Tlačová agentúra miest a 
obcí Slovenska, so sídlom na Pivovarskej 1, 010 01 Žilina, IČO: 361 48 440, registrovaná 
Ministerstvom vnútra SR, číslo spisu VVS/1-900/90-152 71-1 (ďalej len „poskytovateľ"). 

1. 2. Poskytovateľ poskytuje svoje spravodajské a agentúrne služby fyzickým a právnickým 
osobám spôsobilým na právne úkony (ďalej len "užívatelia"). 

1.3. Užívatelia vystupujú v postavení publikujúcich a odberateľov. Užívateľom sa rozumie 
registrovaný užívateľ s plateným prístupom. 

1.4. Služby sú poskytované poskytovateľom užívateľovi za odplatu v závislosti od typu 
registrovaných a / alebo zaplatených produktov a služieb a typu užívateľa. V rámci služieb 
poskytuje poskytovateľ okrem možnosti prístupu k voľne verejne prístupnému obsahu 
možnosť užívať ďalší obsah www.tamo.sk, vrátane priestoru www.tamo.sk pre ukladanie 
informácií užívateľom v podobe osobného profilu a vlastného archívu. Názvy a hlavné 
charakteristiky, popis služieb vrátane cien a spôsobu platby a plnení sú obsiahnuté v 
konkrétnych podmienkach služieb prístupných u jednotlivých služieb na www.tamo.sk. 
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y 

CL, II Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom zmluvy je sprístupnenie webového portálu www.taino.sk poskytovateľa 
užívateľovi za účelom poskytnutia odberu spravodajského servisu a vlastného publikovania. 

Č1JIL Povinnosti zmluvných strán 

3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje sprístupniť svoj webový portál www.tamo.sk na základe 
prístupového mena a hesla oprávňujúceho užívateľa na vstup do www.tamo.sk. 

3.2 Poskytovateľ sa zaväzuje sprístupniť svoj webový portál www.tamo.sk užívateľovi 
v trojmesačnej bezplatnej demo verzii, s použitím odberu spravodajského servisu a vlastného 
publikovania v spravodajskom servise. 

3.3 Užívateľ sa zaväzuje odoberať spravodajský servis a publikovať na webovom portáli 
www.tarno.sk v súlade s Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou 
súčasťou tejto zmluvy. 

ČI. IV Cena 

4.1 Cena za poskytovanie trojmesačnej demo verzie je bezodplatná. 

4.2 Cena za objednanie si základného balíka služieb po uplynutí doby trojmesačnej bezplatnej 
demo verzie je za odplatu, a to vo výške 360 EUR (slovom íristošesťdesiat EUR)/rok. 

4.3 Poskytovateľ sa. zaväzuje poskytnúť, pri zaplatení ročného poplatku za základný balík 
služieb užívateľom, ďalší benefit - odber a publikovanie o tri mesiace naviac, čo činí celkovo 
15 mesiacov. 

4.4 Základný balík služieb pozostáva: 
- odber a publikovanie - spravodajský servis v neobmedzenom množstve, 
- odber fotoservis - 12x/rok, publikovanie fotoservis - neobmedzene, 
- odber videoservis - 12x/rok, publikovanie videoservis - neobmedzene, 
- odber audioservis - 12 x/rok, publikovanie audioservis - neobmedzene, 
- TOP správa - 1 x/rok, 
- Tip na reportáž (Ix za rok), 
- Odoslať správu novinárom - 1 x/rok. 

4.5 Spôsob objednávky, úhrady a fakturácie za základný balík služieb po uplynutí bezplatnej 
demo verzie, prípadne doobjednania si ďalších služieb, ktoré nepatria do základného balíka 
služieb, je zakotvený vo Všeobecných obchodných podmienkach. 

4.6 V prípade, že užívateľ nemá záujem o ďalšie poskytovanie služieb poskytovateľom po 
uplynutí bezplatnej demo verzie, bude automaticky vypnutý zo systému webového portálu 
www.tamo.sk a nevzťahujú sa k nemu ďalšie záväzky voči poskytovatePovi. 

ČI. V Všeobecné a záverečné ustanovenia 
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5.1 Obe zmluvné strany budú dbať na to, aby ich spoločné aktivity prinášali obojstranný 
úžitok a prospech. 

5.2 Zmluva sa uzatvára 11a dobu určitú od'^f.^.'f.f.tíí do 

5.3 Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve sa uskutočnia formou písomných dodatkov 
odsúhlasených oboma zmluvnými stranami. 

5.4 Zmluvný vzťah je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán. 

5.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom zmluvných strán. 

5.6 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho je jeden rovnopis pre každú zmluvnú 
stranu. 

5.7 Osoby, ktoré podpisujú túto zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvnej 
strany a zaväzovať zmluvnú stranu svojím podpisom. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto 
dohodu uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, ich zmluvná voľnosť nie je 
obmedzená a na znak súhlasu s obsahom zmluvy ju vlastnoručne podpisujú. 

OBEC 

##101304D0LMÁTO1NA 

Miesto a dátum: .^ľ . l .^^žflň 

za poskytovateľa: 

^^ • ^ CM' Miesto a dátum: 
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riaditeľ: PhDr. Boris ouíuubr WW r-~to -t-r\y 


