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ZMLUVA O INZERCII 
číslo. 

06 115 0103 
ĽiltWflftl podľa (j 269 HtB.2utKhcidr*ho íikainika 

i— Dodávate! 
regionPRESS, s.r.o. 

Študentská č. 2 . 91701 Trnava 

Č.účtu: 2626824262/1100, Talra banka, a.s. 

IB AN: SK90 1100 0000 0026 2682 4262 

B!C (SWIFT): TATHSKBX 

IČO: 

IČ DPH: 

DIČ: 

36252417 

SK2021703552 

2021703552 

Mestský úrad Senec 

Mierové nám. 8,90301 Senec 

Pošt.adr.r 

Agenl.klient: 

Č. Obj: 

IČO: 00305065 

IČ DPH: 

DIČ: 2020662237 

názov titulu 

Senecko 22,23 

objednávku vystavil: S & S Í Ä * ! * * 

Sejnec d ň a J9.05.2015., 
— poznámka 

typ I umiesi. I cena/Vyd. j počet I celkom 

26320 526,40 

obiftílnävkij vytt ivl l : Q)!™$$J*. 

S.*!?.?* .., _ d/ťo y 9-05.2015 
631,68 

C e n j t DPH 

Zmluvné podmienky-1) Predmetom lejto zmluvy o inzercii {ďalej jmluva") je záväzok vydavateľa poskytnúť objednával e tovi reklamný priestor vo svojom penooVku (ďalej Jniercia'1 pooP lehopoziadavieii. Z) Za požiadavky 
sa považujú objednávateľove písomné pokyny, emailová alebo iná komunikácia, dodané podklady a vyznačenie požiadaviek, kto*é sú uvedené na na zmluve o inzercii 3) Za deň splnená zavi/ku vydavateľa sa považuje 
deŕl vydania novín [pozri legendu: Dátumy vydania v roku 2015 ) 4) Objednávateľ sa zaväzuje zabalil vytia Peľoví [po vystavení laklúry) cenu inzBine s DPH uvedenú v zmluve a súhlasí, aby mu txrta donjéovani laklúra 
eleklronicky. S) Objednávateľ berie na vedomie Technologické obmedzenia kvality llaŕe, tzn. uverejnená inzercia sa nemusí zhodoval s podkladmi dodanými objednával e lom. Pre nadne splnenie záväzku vydavateľa 
postačuje, ak je uverejnenou inzerciou splnený jej ú£eä aspoň z obsahové; slránky G) Objednávateľ sa zaviazal, ze podklady potrebné pie inzerciu doručí vydavateľovi do dňa uzávierfcy. ktorá je 5 dní pred dálumom vydania: 
{pričom deň uzávierky sa mo2e posunúť aj bez súhlasu objednávateľa v prípade štátnych svialkov. alebo iných mfnonadných okolností) 71 Vydavatet si vyhradzuie právo neuverejniť inzerciu ai oe? uvedenia dôvodu. Ak tak 
urobí, zmluva sa považuje za ukonŕen-ú ku dňu, kedy mato sô[ä k uverejneniu. 8) Vydavateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak objedná vale loví bola obchodným zaslupcom poskytnutá náčiia ako cenníková alebo akciová zľava a 
má právo od objednávateľa požadovať vzniknutý cenový rozdiel. 9) Ak by sa predmet zmluvy nezrealizoval z dôvodov, ktoré zapríčinil objednávateľ. vydavateľ má právo na úhradu ceny tak, ako keby bola nzercia 
zrealizovaná 10) Objednávateľ zodpovedá za to, ŕe zadaná tnzercia je vsútade správnym ponadkom SR a uverejnením inzercie nebudú poruäerté a doiknulé práva tretích osoh (napr právo na ochranu osobnosti a pod} a 
ze skutkové tvrdenia sú pravdivé a zodpovedá za škodu, toorávzniknevsúvisloslisienoinzerccu. I I ) V prípade, ak objednávateľom uverejnená inzercia zabí i irej osobe bezplatné poivo na Dp/avu.cdpoved 
dodalofiné oznámeme v zmysle zákona í. 167/2006 z.z. (tlačový zákon), zaväzuje sa objednávate! trhradit náklady, More vyuím'muvrKlenýchrxávirelímioíobamivydavateíovľ vzniknú, pnčom výška nákladov bude 
zodpovedal cene za inzerciu v rozsahu a kvalite ako by JSSO o štandardnú objednávku. 12) V prípade stanovania inzercie, móre vydavateľ objednával e fovi účtoval storno poplatok vo výške a) 50 % z ceny slomovanej 
Inzercie, ak Je slomo písomne doručené vydavateľovi 10 a viac dni pred dátumom vydania, b} 100 % z ceny flomovanei inzercie, ak je storno písomne donjčené vydavateľovi menej ako 10 dní pred dátumom vydania. 13) 
Objednávateľ má právo na reklamáciu. Reklamácia nuisí byť vydavateľovi doiučená písomne do U dni od uverejnenia, inak toto pravo zanikne Reklamácie sa rte&a uverejnením nove; inzercie, alebo poskytnutím zľavy z 
ceny na ďaľfiiu inzerciu. Právo rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie má vydavateľ, 14) Objednávateľ poskytu|e vydavateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré v tejto zmluve uviedol na dobu neurčitú. 15| 
V prípade, že sa objednávate!1 dostane dD omeškania s plalbou vyplývajúcou zo zmluvy t zmluvné strany sa dohodli. }e vydavateľ má právo na úioky z omeškania vo výške tfj % mene a zmluvnú pokutu vovyske 0,07 % 
denne z dllnci sumy najmenej však 100 t. P n omeškaní o viac ako l?Q dní, má vydavateľ právo túto skutoí nosí" uverefnit ľubovoľným spôsobom 16) Ak dôjde k akémutotvek porušeniu povinnosti na sírane 
objednávateľa, má vydavateľ právo požadoval náhradu Škody 17) Práva a povinnosti objednávateía. More mu vyplývajú zo zmluvy, je možné previest iba s písomným súhlasom vydavateľa 13) Použité skralky v zmluve v 
stĺpci pozlda znamenajú: (i) inzerál na titulnej strane, (J) inzerát na 3.strane, [Zj inzerát na zadnej, strane, (P) inzerát na určenom mieste, (Bi meral na bežnej strane, r j | -izerát v Terne čísla 14) Číselné legenda v zmluve 
uvedená v stfccl typjelypove označená inzercie vvdavateia.ixioamverkost'iednollwého lypu sa určuje výberom pozície lypu v tabuľke a 

priradenia Šírky v stĺpcoch a výiky v nadkoch, napríklad Typl má razme* 2 9 K 13 mm |äírka % výska v mmj20) Zmluvnésírany si zmluvu preôftati, rozumejú \s\, uvedomujú si záväzky z nej vyplývajúce, podmienky v nej 
považujú la spravodlivé, výhodnála budú sa ňou za kaŕdych okolnosli nadU'21) Tato zmluva sa mení iba písomnou formou, 22) Víeľky vzťahy vyplývajúce z tejlo zmluvy sa spravujú a budú spravovať zákurtom í. 5^1091 
ZĎ, 23) Zmluvné strany sa dohodli, ze všetky spory, vznlknulé z právnych vzťahov v y p ^ a j j r x h z tejto zmluvy aíebo s touto zmluvou súvisiacich. rozhodne buď tozhodcovský súd pre obchodné spory, zriadený občianskym 
<•'.' :>rr.irnt!i;N' H 1 1 M QUUM, sznÉMnf vGbeJwfconi iwtfnta i DV 40/2012 v ratfnd mfeDRt tansni B abavSeabecnýs idpodfe p ú]ňr^vtaEb&cniäif&tnfô\ Qf&imfättitiBffifnfytä Wy©«íopcftí] 
súdu (konania) pie kažoy jednotlivý spor uskuločnuie svojim podaním zmluvná strana, ktorá podáva návrh na začaté konania (žalobu), pre vykonanie opete ne |e potrebný súhlas Jtuhej zmluvnej strany 
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Spracovane systémom HEUOS Orange 


