
Zmluva o poskytnutí reklamného priestoru 
uzatvorená v zmysle § 269 Obchodného zákonníka medzi: 

Zmluvné strany 

Poskytovateľ: BCSS, s.r.o. 
Sídlo: Dedovec 1841/359, 017 01 Považská Bystrica 
IČO: 36338931 
IČ DPH: SK 2021914730 
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Bratislava 

Pobočka Považská Bystrica 
Číslo účtu: 4008036508/7500 
IBAN: SK7875000000004008036508 
Swift kód: CEKOSKBX 
V zastúpení: Ing. Eva Belásová 

Objednávateľ: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
Sídlo: Študentská 2, 911 50 Trenčín 
IČO: 31118259 
DIČ: 2021376368 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: 7000240911/8180 
Zastúpená: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor 

I. Predmet zmluvy 
1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie reklamného priestoru v monografií Komerčné 

bankovníctvo (pracovný názov publikácie). 
2. Poskytovateľ umožní objednávateľovi uverejniť reklamný text vo formáte A6 

v predmetnej publikácií. Text bude uverejnený v zadnej časti publikácie a bude čierno
biely. 

3. Publikáciu vydá BCSS, s.r.o. v termíne do 30.9.2015. Vedúci autorského kolektívu 
bude prof. Ing. Jaroslav Belas, PhD., členkami autorského kolektívu budú Ing. Eva 
Ivanova, CSc , doc. Ing. Eva Grmanová, PhD a Ing. Eva Koišová, PhD. minimálne 
v rozsahu 3 AH. Publikácia bude vydaná v minimálnom počte 300 ks, bude určená 
odbornej verejnosti. Monografia bude voľne dostupná v predajnej sieti v SR. Rozsah 
publikácie bude približne 350 strán. Monografia bude vydaná vo vydavateľstve a bude 
spĺňať všetky podmienky stanovené Vedeckou radou ako vedecké monografie. 

II. Cenové a platobné podmienky 
1. Cena za poskytnutie reklamného priestoru je 1.000,00 EUR bez DPH. 
2. Užívateľ zaplatí za poskytnutie reklamného priestoru poskytovateľovi uvedenú sumu 

najneskôr do 30 dní po podpísaní zmluvy na príslušné číslo účtu. 
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III. Ďalšie náležitosti zmluvy 
1. Podklady pre tlač reklamného textu sú prílohou č. 1 tejto zmluvy. 
2. Prijímate!' obdrží 10 ks monografie do 1 mesiaca po jej vytlačení. 

1 



IV. Záverečné ustanovenia 
1. Zmena a doplnky tejto zmluvy môžu byť realizované len formou písomných dodatkov 

na základe dohody oboch zmluvných strán. 
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán obdrží 

jeden exemplár. 
3. Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom zmluvy, zmluvu uzatvorili 

slobodne, bez nátlaku, bez nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo zúčastnených 
strán, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

5. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je Príloha č. 1 

V Trenčíne • 

Poskytovateľ: Objednávateľ: 

t 

) 

doc. Ing. fyozei Haoamk, FnJJ. 
rektor 

Ing. Eva Belásová 
konateľ 
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