
ZMLUVA
na uverejňovanie plošné] inzercie

podl’a ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znění neskorších predpisov

Zmluvné strany:

MEDIAL IN, s. r. o.
Sídlo: Námestie slobody 1400, 020 01 Púchov 
Zastúpený: JUDr. Anton Školek, konatef 
IČO: 44 040 610 
DIČ: 2022622998 
IČ DPH: Nie je platca DPH
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, Púchov 
č. učtu (IBAN): SIC8475000000004006043341
Zapísaný: Register Okresného súdu Považská Bystrica, odd.:, Sro, VI. č. 20328/R 
Zodpovědná osoba za komunikáciu medzi zmluvnými stranami: Mgr. Tatiana Moravcová
(ďalej „vydavatel”1 2 3 4)

Trenčiansky samosprávný kraj so sídlom v Trenčíne
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Č. účtu v tvare IBAN:

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
Ing. Jaroslav Baška, předseda 
36 126 624 
2021613275 
Štátna pokladnica 
SIC 51 8180 0000 0070 0050 4489 

Zodpovědná osoba za komunikáciu medzi zmluvnými stranami: Mgr. Veronika Rezáková 
(ďalej „klient”)

v
C1.1

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je uverejnenie plošnej inzercie v týždenníku Púchovské noviny.

ČI. 2
Dohodnuté podmienky inzercie

1. Vydavatel’ sa zavazuje uveřejňovat’ inzerciu vo vel’kosti jednej novinovej strany 
periodika v plnofarebnom grafickom převedení periodika 1 x mesačne, celkovo 12 vydaní 
počnúc termínom január 2017 a inzercie súvisiace s výkonom kompetenci! klienta, ako 
oznamy výběrových konaní, veřejné súťaže a pod.

2. Termíny zverejnenia v aktuálnom mesiaci budú konzultované s osobami pověřenými na 
komunikáciu medzi zmluvnými stranami. Vydavatel’ sa zavazuje zaslat’ před zveřejněním 
inzerciu klientovi na autorizáciu.

3. Klient sa zavazuje dodať podklady k inzercii do středy, ktorá predchádza najbližšiemu
vydaniu periodika.



ČI. 3
Závazky zmluvných stráň

1. Klient sa zavazuje uhradit’ za predmet zmluvy finančnú čiastku v celkovej výške:
1200 €, slovom: Jedentisícdvesto Eur, pričom mesačná platba je 100 Eur: slovom Sto 
Eur, na základe vystavenej faktúry vydavatelem, so splatnosťou 30 dní odo dfta jej 
doručenia objednávatelevi, ktorá bude vystavená vydavatelem vždy na konci mesiaca, 
v ktorom bola uverejnená inzercia. Vydavatel’ nie je platca DPH,

2. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu. V případe, že faktúra nebude mať 
predpísané náležitosti, klient vráti každá faktům na prepracovanie. V týchto prípadoch 
plynie po doručení opravenej faktúry nová lehota splatnosti. Přílohou faktúry budu vždy po 
dva kusy výtlačku periodik, v ktorých bola inzercia zverejnená.

3. V případe dvojmesačného omeškania so zaplatením faktúry má právo vydavatel’ účtovat’ 
si zmluvnú pokutu vo výške zťavy poskytnutej klientovi za obdobie, v ktorom je 
v omeškaní so zaplatením.

4. Vydavatel’ sa zavazuje uveřejnit’ inzerciu podfa podmienok klienta a garantuje klientovi 
počas celého zmluvného obdobia dohodnutá zfavu na inzerciu v priebehu roka 2017.

1. Táto zmluva nadobúda platnost’ dňom podpisu a uzatvára sa na dobu určitú od 1.1.2017 do 
31. 12. 2017.

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

3. Zmluvu je možno meniť iba na základe písomnej dohody oboch stráň.
4. Před uplynutím doby, na ktorú bola táto zmluva dohodnutá sa može ukončit’ dohodou 

zmluvných stráň kedykoFvek alebo výpoveďou bez udania dóvodu.
5. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplárech, z ktorých každý má hodnotu originálu a kaž

dá strana obdrží dva výtlačky.
6. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia příslušnými ustánoveniami Obchodného zá- 

konníka
7. Zúčastněné strany podpisom potvrdzujú súhlas s obsahom tejto zmluvy.

V Púchove dňa:/ fV V Trenčíne dňa: /

Cl. 4
Závěrečné ustanovenia

JUDr. Anton Školek, 
Konáte!’

Za v)

předseda Trenčianskeho samosprávného kraj a

http://www.tsk.sk

