Zmluva o spolupráci
ktorú uzavreli podľa ustanovení § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka
Petit Press, a.s.,
So sídlom: Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
IČO:
35790253
IČ DPH: SK2020278766
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2629043330/1100
v zastúpení: Milanom Mokráňom, vedúcim odštepného závoda
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v oddieli SA, vo vložke 2471/B
(ďalej len Petit Press)
a
Obec Vitanová
So sídlom: Vitanová 82, 027 12 Vitanová
IČO:
00314978
IČ DPH:
DIČ:
2020573962
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
V zastúpení: p. Ondrík Dušan, starosta obce
( ďalej len Partner )

I. PREDMET ZMLUVY
Predmetom tejto zmluvy je vzájomná spolupráca medzi týždenníkom MY Oravské noviny
a obcou Vitanová pri organizovaní kultúrno-spoločenskej akcie „Furmanský deň vo Vitanovej“, ktorá
bude prebiehať 18. februára 2017.
II. VZÁJOMNÉ ZÁVÄZKY A POVINNOSTI
Petit Press sa v tejto zmluve zaväzuje, že :
1. včas odovzdá pre partnera informácie potrebné na zriadenie záležitosti, pokiaľ z ich povahy
nevyplýva, že ich má obstarať partner sám.
Partner sa v tejto zmluve zaväzuje, že :
1. bude pri činnosti podľa tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a profesionálnosťou.
2. činnosť bude uskutočňovať podľa dohody s Petit Press, a že oznámi všetky okolnosti, ktoré môžu
mať vplyv na zmenu obstarávacej činnosti.
3. bez súhlasu Petit Press sa od dohody odchýli, len ak je to naliehavo nevyhnutné a v záujme Petit
Press.
4. zariadi záležitosť pokiaľ je to výslovne určené osobne, inak môže obstaraním poveriť zodpovednú
osobu.
III. ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZMLUVY
Petit Press sa v tejto zmluve zaväzuje, že:
1. Pre partnera zabezpečí na základe riadne vyplnenej objednávky, inzerciu rozmeru 127,5 x 171 mm
k predmetnému podujatiu v termíne 9. 2. 2017, v titule Oravské Echo. Cena za uverejnenie je
280,00 € bez DPH.
2. Pre partnera zabezpečí na základe riadne vyplnenej objednávky, inzerciu rozmeru 127,5 x 171 mm
k predmetnému podujatiu v termíne 14. 2. 2017, v titule MY Oravské noviny. Cena za uverejnenie
je 391,00 € bez DPH.
3. Na celkový objem 671,00 € poskytne partnerovi zľavu vo výške 75%.
4. Po ukončení publikovania inzercie zašle partnerovi periodiká s predmetnou inzerciou spolu
s daňovým dokladom.

Partner sa v tejto zmluve zaväzuje, že:
1. bude uvádzať týždenník MY Oravské noviny (logo, slovom) a inzertné schránkové noviny Oravské
Echo ako oficiálneho mediálneho partnera projektu v mediálnej kampani projektu: umiestni
reklamný banner v priestoroch konania podujatia,
2. zabezpečí voľný vstup na podujatie pre redaktora a fotografa týždenníka MY Oravské noviny
3. bude poskytovať povereným pracovníkom redakcie v dostatočnom predstihu informácie potrebné
pre redakčné spracovanie.
4. dodá podklady na inzerciu spolu s objednávkou zodpovednému pracovníkovi MY Oravských novín
minimálne sedem dní pred jej plánovaným uverejnením v stanovenom formáte (tif, jpg, eps, pdf, cdr, ai
– texty rozložené do kriviek, rozlíšenie 300 DPI, CMYK)
IV. PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Povinnosti vyplývajúce z príslušných ustanovení zákona č. 350/2004 Z. z. sú pre obe zmluvné
strany záväzné v rozsahu týchto ustanovení.
2. Petit Press sa zaväzuje, že po ukončení publikovania reklamy zašle druhej zmluvnej strane spolu
s daňovým dokladom periodiká s publikovanou inzerciou.
3. Partner sa zaväzuje, že za inzerciu zaplatí Petit Press na základe zálohovej faktúry bankovým
prevodom sumu 201,30 € (suma s DPH).
V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Táto zmluva sa uzatvára v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jeden.
2. Uzatvára sa na dobu určitú do 18. februára 2017 a platnosť nadobúda dňom podpisu.
3. Zmluva môže byť vypovedaná jedine písomnou výpoveďou alebo ukončená dohodou. V prípade
výpovede plynie jednomesačná výpovedná lehota odo dňa nasledujúceho po dni jej doručenia
druhej zmluvnej strane. Výpoveďou zmluvy však nie je dotknuté právo na zaplatenie zmluvnej
pokuty v prípade omeškania s platbou.
4. Akékoľvek doplnenie tejto zmluvy je možné jedine písomnou formou za súhlasu oboch zmluvných
strán.
5. Obe strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a že sú s jej
obsahom dôkladne oboznámené na dôkaz čoho ju podpisujú.
6. Vzťahy medzi stranami v zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.

V Tvrdošíne, dňa 3. 2. 2017

________________________________
Petit Press, a.s.

Vo Vitanovej dňa.............................

_______________________________
Partner

