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INZERCII

uzatvol\lná

pod ra

§ 269

00$2 obchodného

36 1180140
zäkonníka

Odberatel'

Dodávatel'
REGIONPRESS, s.r.o.

Obec Malá Mača

Študentská 2, 91701 Tmava

ul. Hlavná 127/46 , 92521 Malá Mača

Č.účtu:

2626824262/1100, Tatra banka, a.s.

IBAN:

SK90 1100 0000 0026 2682 4262

IČO: 36252417
IČ DPH: SK2021703552

TATRSKBX

BIC (SWIFT):

DIČ: 2021703552

Pošt.adr.:

IČDPH:
DIČ: 2021699416

Č.obj:

"I

~mia,
Galantsko-Šaliansko

IČO: 37842358

Agent.klient:

Poznámka

11I11II_11I65,80

30
spolu

region PRESS, s.r,o,
tudentska 2, 917 OJ Trnava
IC DPH: SK102J i"03552
1(:0: 36252417

65,801
Cena bez DPH

F1
t.C:.J
20% DPH

za dodávateľa
objednávku

.~~~.~.~y.~.~!~!.~

vystavil:

~~!~~~

?~:.Q.?:.?9.1.L

dňa •.

.
.

78,961
Cena s DPH

poznámka

Zmuvné podmenky: 1) Predmetom tefto zmluvy o inzercii (ďalej .zmluva') je záväzok vydavatera poskytnúť objednávaterovi reklamný pnestor vo svojom periodiku (ďatej .inzercia") pod ra jeho požiadaviek. 2) za požiadavky
sa považulú oblednávaterove pisomné pokYny, emailová alebo iná komunikácia, dodané podklady a vyznačenie požiadaviek, ktoré sú uvedené na na zmluve o inzercii 3) Za deň splnenia záväzku vydavatera sa považuje
deň vydania novin (pozri legendu: Dátumy vydania v roku 2018) 4) Objednávater sa zaväzuje zaplatiť vydavaterovi (po vystaveni laktúry) cenu inzercie s DPH uvedenú v zmuve a súhlasi, aby mu bola doručovaná laktúra
elektronicky. 5) Objednávater berie na vedomte technologické obmedzenia kvalny tlače, tzn. uverejnená inzercia sa nemusi zhodovať s podkladrri dodanýrri objednávaterom
Pre riadne splnenie záväzku vydavatera
postačuje, ak je uverejnenou Inzerciou splnený jej účel aspoň z obsahovej stránky. 6) Objednávater sa zaviazal, že podklady potrebné pre inzerciu doruči vydavaterovi do dňa uzávierky, ktorá je 5 dni pred dátumom vydania
(pnčom deň uzávleriky sa môže posunúť aj bez súhlasu objednávatera v prípade štátnych SViatkov, alebo iných mimoriadných okolrostf), 7) Vydavater si vyhradzuje právo neuverejnn' inzerOlu aj bez uvedenia dôvodu. Ak tak
urobi, zmuva sa považuje za ukonôenú ku dňu, kedy malo dôjsť k uverejneniu. 8) Vydavater môže odstúprt' od zmuvy. ak objednávaterovi bola obchodným zástupoom poskytnutá väčšia ako cenniková alebo akciová ztava a
má právo od oblednávatera požadovať vzniknutý cenový rozdiel. 9) Ak by sa predmet zmuvy nezrealizoval z dôvodov, ktoré zapríčinilobjednávater,
vydavater má právo na úhradu ceny tak, ako keby bola inzercia
zrealizovaná. 10) ObJednávater zodpovedá za to, že zadaná inzercia je v súlade s právnym poriadkom SR a lNerejnenim Inzercie nebudú porušené a dotknuté práva tretích osôb {napr.právo na ochranu osobnosti a pod.} a
že skutkové tvrden,. sú pravdivé a zodpovedá za škodu, ktorá vznikne v súvislosti s jeho inzerciou. 11) V prípade, ak objednávaterom uverejne:;á inzercia založi inej osobe bezplatné právo na opravu, odpoveď alebo
oodatočné oznárnerie v zmysle zákona Č. 167/2008 z.z. (tlačový zákon), zaväzuje sa objednávater uhradn' náklady, ktoré využnim uvedených práv tretími osobám vydavaterovi vzniknú, pričom výška nákladov bude
zodpovedať cene za inzerau v rozsahu a kvalne ako by išlo o štandardoo objednávku. 12) V pripade stomovania inzercie, môže vydavater objednávaterovi účtovať stonno poplatok vo výške: a) 50 % z ceny stornovanej
inzercie, ak Je stoma písorme doručené vydavaterovi 10 a viac dní pred dátumom vydania, b) 100 % z cel1J stornovanej inzercie, ak je storno písorme doručené vydavaterovi menej ako 10 dní pred dátumom vydania. 13)
Objedná.vater má právo na reklamáciu. Reklamácia rn..rsí byť vydavaterovi doručená písomne do 14 dní od werejnenia, inak 1010 právo zanikne. Reklamácie sa riešia werejnením novej inzercie, alebo poskytnutím zravy z
ceny na ďalšiU inzerciu. Právo rozhodn(( o spôsobe vybavenia reklamácie má vydavater. 14) Objednávater poskytuje vydavaterovi súhlas so spracovanim osobných údajov, ktoré v tepo zmtuve uviedol na dobu neurčnú. 15)
V pripade, že sa objednávater dostane do omeškania s platbou vyplývajúcou zo zmuvy, zmuvné strany sa dohodli, že vydavater má právo na úroky z omeškania vo výške 15 % ročne a zmluvnú pokutu vo výške 0,07 %
denne z d~nej sumy, najmenej však 100
Pri omeškani o viac ako 120 dni, má vydavater právo túto skutočnosť uverejniť rubovorným spôsobom 16) Ak dôjde k akémukoľvek porušeniu povinnosti na strane objednávatera,
má vydavater právo požadovať náhradu škody. 17) Práva a povinnosti objednávatela,
ktoré mu vyplývajú zo zmuvy, je možné previesť iba s pisomným súhlasom vydavatera. 18) Použite skratky v zmluve v stipci pozicia
znamenajú: (1) inzerát na trtulnej strane, (3) inzerát na 3.strane, (Z) inzerat na zadnej strane, (P) inzerát na určenom mieste, (B) inzerát na bežnej strane, [TJ inzerát v Téme čisla. 19) Ciselná legenda v zmtuve uvedená v
stipcl typ je typove označenie inzerc~ vydavatera, pričom veikosť jednotlivého typu zmluvy v mm je uvedená v legende rozmery inzercie (mm), rozmer jednotlivého typu sa určuje výberom pozicie typu v tabulke a priradenia
širky v stlpooch a výšky v riadkoch, napriklad typ1 má rozmer 29 x 13 mm (šírka x výška v mm) 20) Zmluvné strany si zmluvu prečnali, rozumejú jej, uvedomujú si záväzky z nej vyplývajúce, podrrienky v nej považujú za
spravodlivé, výhodné a budú sa ňou za kaŽdých okolnosti riaM. 21) Táto zmtuva sa meni iba pisomnou formou. 22) Všetky vzťahy vyplývajúce z tepo zmluvy sa spravujú a budú spravovať zákonom Č. 513/1991 zb. 23)
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich z tepo zmluvy alebo s touto zmluvou súvisiacich rozhodne všeobecný súd pocta príslušných všeobecne záväzných procesných
právnych predpisov, Výber (opciu) súdu (konania) pre každý jednotlivý spor uskutočňuje svojim podanim zmluvná strana, ktorá podáva návrh na začatie konania (žalobu); pre vykonanie opcie nie je potrebný súhlas druhej
zmuvnej strany. 24) Odberatel podpisom te~o Zmluvy potvrdzuje, že v súlade s ustanoven im § 71 ods. 1 zákona Č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorších predpisov (ďalej len .zákon o DPH') súhlasi so
zasielaním elektronických faktúr počas kalendárneho roka 2018 a súhlasí s nasledujúcimi podmienkami ich zasielania: a) Dodávateľ pri vystavení prvej elektronickej faktúry bude inforrrovať Odberateľa akým spôsobom a
formou zabezpečil ustanovenia § 71 ods. 1 zákona Č. 222/2004 Z.z. ods, 3. b) Meno, Priezvisko a e-mailová adresa ku ktorej má výlučný pristup poverená osoba Dodávate!'a zodpovedná za prijatie elektronickej faktúry.
Údaje o poverenej osobe sú uvedené v sekcii Poznámka tejto zmluvy o inzercii. V pripade zmen poverenej osoby bude Odberateľ bezodkladne informovať Dodávateľa. c) Faktúra sa považuje za doručenú dňom odoslania
na mailovú adresu poverenej osoby. d) Dodávate!' nezodpovedá za poškodenie alebo neúplnosť údajov spôsobené poruchou počas doručovania prostrednictvom siete internet alebo VZniknuté z dôvodu akejkol\!ek
nemožnosq zákaznika pripojiť sa do siete internet, pripadne za únik informácii z jeho e-mailu. V prípade nedoručenia elektronickej faktúry sa Odberateľ zaväzuje bezodkladne o tejto skutočnosti informovať Dodávate!'a
prostrednícfvom e-mailovejadresy:fakluracia@regionpress.sk.
V prípade nesplnenia oznarrovacej povinnosti podľa predchádzajúcej vety sa elektronická faktúra považuje za riadne doručenú a Dodávater nie je povinný jej
odoslanie preukazovať. Odberater má právo odvolať zasielanie elektronickej faktúry plsomnou formou doručenou Dodávateľovi. 25) Oboznámenie dotknutých osôb s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov
v zmysle Nariadenia Európs\eho partarnentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. aprIIa 2016 o ochrane tyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vernom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95146/ES
(všeobecné nanadenie o ochrane údajov) je uvedené na internetovej stránke: www.regklnpress.sk
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