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ZMLUVA O INZERCII 
CÍ3I0: 

06 115 0064 

- Dodávateľ 
rtglanPRESS, w.o. 

Študentská í. 2,91701 Trnava 

Č.ú«tu; 2626824262/1100, Tatra banka, a.s 

IBAN: SKM1100 00000026 2682 4262 

BC(SWIFT): TATRSKBX 

iUJVäw4 padľ* \f 233 adiJ shď<**ho ilhcmlU 

•Odberateľ 

IČO: 36252417 

IČ DPH: SK2021703552 

DIČ: 2021703552 

Maatafcý úrad Sanac 

Mierové nám. 8,90301 Senec 

Poitadr.: 

AgentMient: 

Č.obj: 

IČO: 00305065 

IČDPH: 

BČ: 2020662237 

Poznámka typ I umiest. | cena/Vyd. | počet j celkom 

Senecko 41,85 l 41.85 

ipolu 

— poznámka 

objednťvku vyMavll: .•ÍSÍ:..?.1*"!*.. 
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ZiTiVnépcdfTwnKy: 1) Predmetom tejto zmÉuvy o inzefä [tfalej .zmluva") je záväzok vydavateľ* poskytnú!' ooieOnávatí! ľaví reklamný pneslor w svetom periodiky (ďalej .Inzercia4) podľa jeho požiadaviek. 2) Za poŕadavío/ 
sa povaiujú ot>j«ínávBieíovG písomné pokyny, emailová aieoo iná kornunikáoa. dodané podklady a vyznačené požiadaviek, k v a sú uveoene na na znfluve o inie/oi 3) Za den splnená záväzku vydavateľa sa poraiuie 
doň vydania novín {pozri legendu; Dátumy vydania v roku Ä) 15) 4J Objednávateľ sa zavizujB zapialíť vydavBleftm (po vybavení laklCry) cenu inzercie- s DPH uvedenú v zmluve a aúMasi. acy muDola donjfiovanatatóuni 
eieWtírtcky. 5) Objednávateľberie ra vedome leí*irclooykéobnTa<ízŔflial(vaiiíyltaCo. lzr\. w-mnvré inzercia sa n e r ^ i z^f tva! '* podklade ^Gdanyn-i objednávateľom. Preiadne splnenia závázku vydavateľa 
pos:aC^e.akjC uvrre]r>3rouiri/ercíOu sp^ený jej udeíaspoŕi z obsahovej rŕránky, 6)Objadnávaiersazaviazal. Í^CK)<lkbťrv30'r«rTŕpr(>tnzŕrň._ró&ftjč]'vytJavaieroviiíoaňa uLráviorfcy, kioi ifc 5 an.^&Jo^iLirrcrr-vydania 
{pričom tfen uzávmiky sa múzeposunul aj baz súhlasu objednávalefa v prípade štátnych svialkov. alebo iných mmonadnýeft oJccJnoíií). 7) Vydaŕaleí si vyhradzuje právo neuverejni! mzerpu aj bej uvedená dôvoda Ak tak 
uroW, ímtuva sa povazujo za utončenú ku dnu, kódy malo dojsť k uverejneniu. 8) Vydavateľ mfl/o odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľovi bola obchodným záslupcom poskytnutá /áčsia ako cenníková alebo akciová zľava a 
má prívo od objednávale'a požadovať vniknutý cenový rczdiel. 9) Ak by sa predmet zmluvy nezrealizoval z dôvodov, Hora zapríčinil objednávateľ. vydávalo' má právo na úhradu ceny tak, ako kebybota inzercia 
zrealizovaná. 10} Objednával s ľ zon^poveca za 10, íe zadaná inzercia je v súlade s právnym poriadkom SR á uverejnením rruerce nebudú porufiené a dotknute práva trelich osôb (rupr.právc na ochranu osobnosti a pod.) a 
ŕc skukovô Nrdenla sú pravdivo a zodpovedá za Škodu, ktorá vznikne v súvislosti s jeho mzcrcou, 11) V prípade, ak objednávateľom uverejnená jnzeícia zak>i( inet osobe bezplatné právo na opravu, odpoveď alebo 
oodaiúíné ozné monie v imystozátona 1167/2006 z J. (lícový zákon), zaväzuje M objednávateľ uhradil náklady, ktoré využitím uvesíenýcn práv tretími osobami vydavateľovi vzniknú. pócom výSka nákiaodv bude 
zodpovedal' cene za nzerou v rozsahu a fcvatte ako by tile o iiandarúnú objednávku. 12) V* prípade slomovaria inzercie, maze vydavateľ ooiedrávaieľovi uflovar aiomo poplatok vo výške a) 50 % z ceny stomovanej 
inzercie, ak je storno písomne doručené vydavateľovi 10 a viac dní pred naljmom vydania. b| 100 % z ceny sipmovanej iazwae.atjetíorT*ptomnedon»£ené vydavateľovi rrŕ.rv>| akn 10 dni pred déturnorn vydano. 13) 
Objíedrávatermáprávona reídamáou. Reklamácia musí byt1 vydavaleľoví doručená pisomne do 14 dni od uverejnenia, inak loto právo zamkne. Reklamácie sa nesra uverejnením novej inzercie, aľebo poskytnutím ztavy z 
ceny na daľSiu inzerciu. Právo rozíxxínúT'o spôsobe vybavená reklamácie má vydavateľ. 14) ObjednávateľpojkyTuie vydavalerovi súhtas so spracovaním osobných údfl|0vn ktoré v tejto zmluve uviedoľ na dobu neurÉíú. 15) 
V prípade, íe sa objednávatef dostane do omaíkono s pia'-bou vypiývarjcoj zo zmluvy, zrrtuvné sírany sa dohodli. Ze vydávate' mô pravo fra úroky z omeškania vo výške 15 % ročne a zmluvnú pc^uvový£fc£ 0,07% 
dannezdlínegsumyH najmenej viaklOO ť. Pn omeiuni e viac ako 120 dn. má vydavaľeľpävolúlo skutočnosť uverejml' ľubovoľným spdsoborn. 16) Ak doide k akémukoľvek poruiensu povinnosíi na strane 
Objednávate la, mi vydával e í právo požadoval náhradu ékody. 17) Práva a twvinnosiiobjednávatofa, klorémuvypryva|úzOzmiuvy, jemoínépľeviest iba s písomnými jhlasom vydavateľa. 1S)Pouíilôskiaiky v zmluve v 
stĺpci pozícia znamenajú (1) mzerál na tituJnei strane, (3) irzerál na 3.slrarw. (Z) inzeral na zadnej strane, (P) nzerái na určenvn nieste, {B) inzerái na bcínej strane. (T) inzerát v Téme čísla. 19) Číselná legenda v zmluva 
uvedená v s t ípdr^ je hpove označenie irizerae vydavateľa, pncomvefto^^ndlwe^typuzniuvy virfnjeuveo^návteojenoenMmefyinzríroe (mm), rozmer jednoUrvého typu sa určuje výberom pozície typu v laouľke a 
priradenia Šírky v äiMOCh a výiky v riadkoch, napríklad typl mA rozmor ?Cj „ 13 mm {llrka % výlki v mm} ?Q) ľmluvné atríny si zmiuvij precňsli, rozumejú \% Lweoornujú Si závázxy z na| vyp^ajúce, ^ r r i « r * y v nej 
pcvaiujó za spravodbvé. výtxidné a budú sa tou n kaldych okolnosti riadil. 211 Táto zmŕuva sa menf iba písomnou lormoo. 22) VSeiky vzťahy vyplývajúco z tejto zmluvy sa spravujú a budú spravoval" zákonom t 5*3/1991 
zb. 23) ZmÉuvrie sírany sa dohodľi, ir j vťeíky spory, vzniknuté z právnven vziahov vyplývajúcich z lejto ľrrtuvy alebo s touto zmluvou súvisiacich, whodne buď Rozhodcovský súd r/e obenodné spory, zriadený občianskym 
ztfruZefltmBONUM ET AEOUUM, oznámený v ODChodnom vestníku c. OV 40V20 í2, v rozhoocovskom konani alebo vieobecný súd podľa j^lsiusných všeobecne závažných prorjesných právnych predpisov, výber (opokr) 
lúdu (tonan«) pre kaidy lednotlrvý spor uskutočňuje svojim podaním zmluvná slrana. ktorá podáva návrh na začatie konania (ŕalobu); pre vykonanie opcie nie je polrebný súhlas druhej zmluvnej sťany. 
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