
ZMLUVA

na uverejňovanie plošnej inzercie
podl’a ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Petit Press, a. s., divizia týždenníkov

Sídlo: Sládkovičova 1,949 01 Nitra

1Č0: 35 790 253
16; DPH: SK2020278766
Bank. Spojenie: Tatra banka, a.s.
Č. účtu v tvare IBAN: SK20 1100 0000 0026 2904 3330
Zastúpený: Milan Mokráň. riaditel“ divízie týždenníky
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1._v oddieli SA, v0 vložke 2471/B
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
1C0: 36 126 624
DIČ: 2021613275
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. účtu v tvare [BAN: SK 51 8180 0000 0070 0050 4489
Zodpovedná osoba za komunikáciu medzi zmluvnými stranami: Mgr. Lenka Kukučková
(ďalej „klient“)

uzatvorili túto Zmluvu na uvere'ňovanie Iošne' inzercie ďale' len „zmluva“J .

Čl. 1
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je uverejnenie plošnej inzercie v periodikách Trenčianskeho balíka:
(MY Noviny stredného Považia. MY Trenčianske noviny, MY Hornonitrianske noviny, ECHO —
schránkové noviny) a uverejnenie aktuálnych 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 (258 x
345 mm) v plnofarebnom grafickom prevedení v predmetných tituloch Trenčianskeho balíka 1
x mesačne do konca roka 2021, celkovo 12 vydaní, počnúc januárom 2021 a inzercie súvisiace
s výkonom kompetencií kraja, ako oznamy výberových konaní, verejné súťaže a podobne.

2. Termíny zverejnenia v aktuálnom mesiaci budú konzultované 5 osobami poverenými na
komunikáciu medzi zmluvnými stranami. Vydavateľ sa zaväzuje zaslat" pred zverejnením
inzerciu klientovi na autorizáciu.

3. Klient sa zaväzuje dodať podklady k inzercii v treťom týždni daného mesiacia.



4. Vydavateľ sa zaväzuje zverejňovať obsah predmetnej inzercie alebo aktuality TSK vo

všetkých web novinách Trenčianskeho kraja formou produktu: Avízo pre tlačovú správu

v každom z nich po dobujedne'ho týždňa s aktualitami z regiónov.

5. Vykonávateľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník vznení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky

zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu TSK. Právny úkon, ktorým budú postúpené

pohľadávky vykonávateľa vrozpore sdohodou TSK podľa predchádzajúcej vety, bude

vzmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas TSK je zároveň platný len za

podmienky. že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas predsedu TSK.

Čl. 3
Záväzky zmluvných strán

1. Klient sa zaväzuje uhradiť za predmet zmluvy finančnú čiastku v celkovej výške: cena s DPH

20 563, 20 €, slovom: Dvadsaťtisíc päťstošesťdesiattri Eur, 20 centov (cena bez DPH 20 %

je 17 136 €. DPH 20% je 3427,20 €). pričom mesačná platba je cena s DPH 1713,60 €,

slovom: Jedentisic sedemstotrinásť Eur, 60 centov (cena bez DPH je 1428 €. DPH 20%je

285,60 €), na základe vystavenej faktúry vydavateľom so splatnosťou 30 dní odo dňa jej

doručenia objednávateľovi, 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. V prípade dvojmesačného omeškania so zaplatením faktúry má právo vydavateľ účtovať si

zmluvnú pokutu vo výške zľavy poskytnutej k1ientovi za obdobie, v ktorom je v omeškaní so

zaplatením. .

4. Vydavateľ sa zaväzuje'uverejniť inzerciu podľa podmienok klienta a garantuje klientovi

počas celého zmluvného obdobia dohodnutú zľavu na inzerciu aj na doobjednane' ďalšie

inzercie v tituloch Trenčianskeho balíka v priebehu roka 2021.

C1. 4

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a uzatvára sa na dobu určitú od 1.1.2021 do

31. 12. 2021.

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

www.tsk.sk.

3. Zmluvuje možno menit" iba na zák1ade písomnej dohody oboch strán.

4. Pred uplynutím doby, na ktorú bola táto zmluva dohodnutá sa môže ukončiť dohodou

zmluvných strán kedykoľvek alebo výpoveďou bez udania dôvodu.

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každý má hodnotu originálu a každá

strana obdrží dva výtlačky.

6. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného

zákonníka

7. Zúčastnené stran podpisom potvrdzujú súhlas s obsahom tejto zmluvy.
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Za vydavateľ];
Za klienta

Milan Mokráň,
Ing. Jaroslav Baška.

riaditeľ divízie týždenníky predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
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TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

 

POVERENIE

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom V Trenčíne, zastúpený Ing.
Jaroslavom Baškom, predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja

poveruje

Mgr. Lenku Kukučkovú, poverenú riadením Oddelenia komunikácie
a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, na uzavretie
zmlúv na rok 2021 V zastúpení za Trenčiansky samosprávny kraj, a to ich
podpísaním V mene Trenčianskeho samosprávneho kraja ako objednávateľa, a to aj
V prípade, ak je V zmluve uvedený ako konajúci Ing. Jaroslav Baška ako predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja — V takom prípade na mieste pre podpis uvedie
skratku „V. z.“ a pripojí svoj podpis, s nasledovnými subjektmi:

 

KOEX-PRESS, spol. s r.o., |čo: 34 147 748
 
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, IČO: 35 790 253
 
Púchovská kultúra, s. r. 0., IČO: 50 648 616
 
Rádio Bojnice s.r.o., |čo: 36 348 473
 Považie Company s.r.o.; IČO 47 346 515
 
CE MEDIA s.r.o., |čo: 36 614 670
 
VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o., IČO: 36 299 863
 NTVS s.r.o., |čo 36 323 900
 
MEDIA TV spol. s r.o., |čo: 47 568 879
 
MEDIA servis PB, 5 r.o., |čo: 36 784 621
 
Regionálna televízia Prievidza, s.r.o., IČO: 31 558 429
  Videoštúdio RIS, spol. s.r.o., |čo: 34 119 612  
 

Toto poverenie je účinné 0d 15. decembra 2020.
Poverenie platí do 31. decembra 2020.

V Trenčíne, dňa ..........ĺ ĺě-„ÚEQŽÚŽŽ ............. :,"

Ing. Jaroslav BAŠKA
predseda


