
ZMLUVA
na uverejňovanie plošnej inzercie

podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka Č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z.
Sládkovičova l,
94901 Nitra
IČO: 35790253
IČ DPH: SK2020278766
Bank. Spojenie: Tatra banka, č.ú.:262904333011100
Zastúpený: Mgr. Dušan Deván
Zodpovedná osoba za komunikáciu medzi zmluvnými stranami: Dana Valachová
(ďalej "vydavatel"')

a
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Zastúpený: Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO: 36 126624
DIČ: 2021613275
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. účtu v tvare IBAN: SK 51 81800000007000504489
Zodpovedná osoba za komunikáciu medzi zmluvnými stranami: Mgr. Jana Paulínyová
(ďalej "klient")

Čl. 1
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je uverejnenie plošnej inzercie v periodikách Trenčianskeho balíka:
MY Noviny stredného Považia, MY Trenčianske noviny, MY Hornonitrianske
noviny, v schránkových novinách Považské ECHO, Trenčianske ECHO, Prievidzské ECHO
a uverejnenie tlačových správ v troch web novinách trenčianskeho kraja: (www.povazska.sme.sk.
www.trencin.sme.sk, www.prievidza.sme.sk).

Čl. 2
Dohodnuté podmienky inzercie

1. Vydavateľ sa zaväzuje uverejňovať inzerciu vo veľkosti novinovej strany formátu A3
(258x345 mm) v plnofarebnom grafickom prevedení periodík vo všetkých troch tituloch
MY Trenčianskeho balíka l x mesačne, celkovo 6 vydaní, 1 x mesačne vo všetkých
schránkových novinách ECHO, v počte 6 x počnúc termínom 29.1. 2015.

2. Termíny zverejnenia v aktuálnom mesiaci budú konzultované s osobami poverenými za
komunikáciu medzi zmluvnými stranami. Vydavateľ sa zaväzuje zaslať pred zverejnením
inzerciu klientovi na autorizáciu.

3. Klient sa zaväzuje dodať podklady k inzercii do stredy, ktorá predchádza najbližšiemu
vydaniu periodika.



4. Vydavateľ sa zaväzuje zverejňovať celý obsah predmetnej inzercie vo všetkých web
novinách trenčianskeho kraja formou produktu: Horné avízo pre tlačovú správu v počte 6 x
v každom z nich po dobu jedného týždňa.

Čl. 3
Záväzky zmluvných strán

1. Klient sa zaväzuje uhradiť za predmet zmluvy finančnú čiastku v celkovej výške: cena s
DPH 10281,6 €, slovom desťtisícdvestoosemdesiatjeden, 60 centov: (cena bez DPH
8658 €, DPH 1713,6 €), pričom mesačná platba je cena s DPH 1713,6 €, slovom:
Jedentisícsedemstotrinásť Eur, šestnásť centov (cena bez DPH 1428 €, DPH 285,60 €),
na základe vystavenej faktúry vydavateľom, so splatnosťou 30 dní, ktorá bude vystavená
vydavateľom vždy na konci mesiaca, v ktorom bola uverejnená inzercia.

2. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude mať
predpísané náležitosti, klient vráti každú faktúru na prepracovanie. V týchto prípadoch
plynie po doručení opravenej faktúry nová lehota splatnosti. Prílohou faktúry budú vždy po
dva kusy výtlačku periodík, v ktorých bola inzercia zverejnená.

3. Klient sa zaväzuje, že zaplatí do 30 dní vydavateľstvu škodu v plnej výške, ktorá vznikne
na základe súdneho rozhodnutia o náhrade škody tretej strane alebo rozhodnutia o pokute
z dôvodu zverejnenia textu zadaného klientom.

4. V prípade dvojmesačného omeškania so zaplatením faktúry má právo vydavateľ účtovať
si zmluvnú pokutu vo výške zľavy poskytnutej klientovi za obdobie, v ktorom je
v omeškaní so zaplatením.

5. Vydavateľ sa zaväzuje uverejniť inzerciu podľa podmienok klienta a garantuje klientovi
počas celého zmluvného obdobia dohodnutú zľavu na inzerciu aj na doobjednané ďalšie
inzercie v tituloch Trenčianskeho balíka a schránkových novín ECHO v priebehu roka
2015.

Čl. 4
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a uzatvára sa na dobu určitú do:
30.62015

2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na web sídle klienta
www.tsk.sk.

3. Zmluvu je možno meniť iba na základe písomnej dohody oboch strán.
4. Zmluvaje vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každý má hodnotu originálu

a každá strana obdrží dva výtlačky.
5. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného

zákonníka..!t:~:~éstr~Y.~odPisom potvrdzujú súhlas s obsaho

Mgr. Dušan eván
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