
CfREGION 
JPRESS 

uzeworeoá podla § 269 ods.2 obchod neho zäkonmka 

Dodávateľ 
REGIONPRESS, s.r.o. 

Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava 

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

IBAN: SK90 1100 0000 0026 2682 4262 

BIG (SWIFT): TATRSKBX 

IČO: 36252417 

IČ DPH: SK2021703552 

DIČ: 2021703552 

Odberateľ 
Obec Závod 

Sokolská 243 , 90872 Závod 

Pošt.adr.: 

Agent.klient: 

Č. obj: 

IČO: 00310158 

IČ DPH: SK2020380131 

DIČ: 2020380131 

názov titulu II 11111 1%fN ·B IM\·l11M 
Malacko 

vydania 

39/2022 

Poznámka 

47 B 325,00 325,00 

objednávku vystavil: .11.~1.~I~~.? . 

~~l~~~Y. dňa .. ?I:.~:.?.~.L . 

Súhlasím so zasielaním elektronických faktúr na 
emailovú adresu: technik.ou.zavod@gmail.com, 
servis@obeczavod.sk 

poznámka 

spolu 

Cena bez DPH 

objednávku vystavil: .1.~.f:fY.~~~!~~-~-~-~~.r/.. . 
~~l~~~Y. dňa ~.'.:.~.~ ~.~.~ . 

Zmluvné podmienky pre zmluvu o mzercn: 
1. Predmetom tejto zmuvy o mzercu (ďalej .zrnuva') ie záväzok dodávateľa poskytnúť odberateľovi reklamný priestor vo svoiorn perrodiku (ďaleJ ,1nzerc1a·) podľa Jeho požiadaviek a záväzok Odberateľa uhradrt" dohodnutú 
zmluvnú cenu. 
2. Za požiadavky sa považujú odberateľove písomné pokyny alebo erra1lová komunikácia. dodané podklady a vyznaéeme požiadaviek. ktoré sú LNedené na zrnwe o inzercii. 
3. Za deň splnenra záväzku dodávateľa sa považuje deň vydania novín (pozri legendu: Dátumy vydania v roku 2022). 
4. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi (po vystavení faktúry) cenu inzercie s DPH uvedenú v zrrsuve. V prípade. ak si kllent zvolil fakturáciu po vydaní a zasielame faktúr v papierove] podobe. súhlasí s 
manipulačným poplatkom vo výške 2 eur plus príslušná. DPH za každú odoslanú zásielku V prípade. ak si klient zvolil ako spósob fakturácie elektronickú fakturáciu. podpisom tejto ZITiuvy potvrdzue. že v súlade s 
ustarovením § 71 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o darn z pndanej hodnoty v zneni neskorších predpisov (ďaleJ len .zákon o DPH") súhlasí so zasielaním elektronických faktúr počas kalendárneho roka 2022 a súblasi s 
nasledu1úc1m1 podmienkam ich zasielania: 
a. Dodávateľ pn vystavení prve] elektroruckei faktúry bude míorrmvať Odberateľa akým spôsobom a torrrou zabezpečil ustanovenia § 71 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. ods. 3. 
b. Meno, Priezvisko a e-mailová adresa ku ktoreJ má výlučný prístup poverená osoba Dodávateľa zodpovedná za prijatie e!ektronickeJ faktúry. ÚdaJe o poverenej osobe sú uvedené v sekcii Poznámka teJto zmuvy o inzercii. 
V prípade zmien poverenq osoby bude Odberateľ bezodkladne iníorrrovat' Dodávateľa. 
c. Fak!Ura sa považuje za doručenU dňom odoslania na emailovú adresu poverene1 osoby. 
d. Dodávateľ nezodpovedá za poškodenie alebo nel4)1nosť údaJov, ktoré boh spôsobené poruchou počas doručovania prostrednictvom siete internet alebo vzniknuté z dôvodu akejkoľvek nemožnosti zákaznika pnpoIiľ sa do 
siete internet, pripadne za úmk 1nformác1í z Jeho e-rrailo. V prípade nedoručenia elektronickej faktllry sa Odberateľ zaväzuje bezodkladne o teito skutočnosti mforlTXlvaľ Dodávateľa prostredníctvom e,.maIlove1 adresy: 
lakturacia@reg1onpress.sk. V prípade nesplnenia oznarrovacei povinnosti podľa predchádzaiúcej vety sa elektronická faktúra považuje za riadne doručenú a Dodávateľ nie Je povinný JeJ odoslanie preukazovať. 
5. Odberateľ berie na vedomie technologické obmedzenia kvality tlače. tzn. uvereinenä inzercia sa nerrusí zhodovať s podkladmi dodaným odberateľom. Pre riadne splnenie záväzku dodávateľa postačuje, ak Je 
werejnenou inzerciou splnený jeJ účel aspoň z obsahovej stránky. 
6. Odberateľ sa zaviazal. že rx>dklady potrebné pre inzerciu doručí dodávatefov1 do dňa uzávierky, ktorá je 5 dní pred dáturrom vydania (pričom deň uzávrerky sa rróže posunút aJ bez súhlasu odberateľa v pripade štätnych 
sviatkov. alebo iných rrirroriadnych okolností). 
7. Dodávateľ sI vyhradzuie právo neLNerejnrť inzerciu a1 bez LNedema dôvodu. Ak tak urobi. zrncva sa považuje za ukonéenú ku dňu. kedy malo dôjsť k uvereinernu. 
8. Dodávateľ môže odstupn· od zmluvy, ak odberateľovi bola obchodným zástupoom poskytnutá väčšia ako cenníková alebo akciová zľava a má právo od odberateľa požadovať vzmknutY cenový rozdiel. 
9. Ak by sa predmet zmluvy nezrealizoval z dôvodov, ktoré zapričínil odberateľ. dodávateľ má. právo na úhradu ceny tak, ako keby bola mzercra zrealizovaná. 
10. Odberateľ zodpovedá za to. že zadaná inzercia je v st/lade s právnym poriadkom SR a LNerejnením inzercie nebudtl porušené a dotknuté práva tretích osôb [napr.právo na ochranu osobnosti a pod.) a že skutkové 
tvrdenia sú pravdivé a zodpovedá za škodu. ktorá vznikne v súvislosti s Jeh::l nzerciou 
11. V pripade. ak odberateľom uverejnená inzercia založí inej osobe bezplatné právo na opravu. odpoveď alebo dodatočné oznámenie v zmysle zákona é. 167/2008 z.z. (tlačový zákon), zaväzuje sa odberateľ uhradiť 
náklady. ktoré využrtim lNedených práv tretimi osobami dodávateľovi vzniknU. pričom výška nákladov bude zodpovedať cene za inzerciu v rozsahu a kvalrte ako by išlo o štandardnú obJednávku. 
12. V prípade stornovania inzercie. móže dodävatef odberatefovi účtovať slorno poplatok vo výške: 
a) 50 3/e> z ceny stornovanej inzercie. ak je storno písomne doručené dodávatefovi 10 a viac dni pred däturrom vydania. 
b) 100 ~~ z ceny stomovaneJ inzercie, ak 1e s\orno pisonTie doručené dodávateľovi menej ako 10 dni pred däturrom vydama. 
13. Odberateľ má. právo na reklamáciu. Reklamácia musi byľ dodávatefovi doručená písomne do 14 dní od LNerejnenia. mak toto právo zamkne. Reklamá.cte sa nešia uverejnením noveJ inzercie, alebo poskytnutím zľavy z 
ceny na ďalšiu inzerciu. Právo rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie má dodávateľ. 
14. Odberateľ poskytuje dodävateťov1 súhlas so spracovaním osobných údaJOV, ktoré v tejto zmllNe uviedol na dobu neurčitú. 
15. Oboznámenie dotknulych osôb s mformáciarri potrebnými k spracúvaniu osobných udajov v zmysle Nanadenia Eurôpskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe lakychto údaíov, klotým sa zrušuíe smernica 95146/ES (všeobecné nanadenie o ochrane údaíov) Ie uvedené na ,nternetoveí stránke: http:llreg,onpress.sk/nov,nkylclankylapril·2016/gdpr• 
spracuvanie-osobrrych-udajov-oboznamenie 
16. V prípade. že sa odberateľ dostane do omeškania s platbou vyplývajúcou zo zmluvy. zITTlNné strany sa dohodli. že dodávatef má právo na úroky z omeškania vo výške 15 °~ ročne a zmltNnlJ pokutu vo výške 0.07 % 
denne z dlžnej sumy. najmeneJ však 100 C. Pri omeškaní o viac ako 120 dni. má dodávateľ právo túto skutočnosľLNerejniť ľubovofným spôsobom. 
17. Ak dôjde k akérrukoívek porušeniu povinnosti na strane odberateľa, má dodávateľ právo požadovať náhradu škody. 
18. Práva a povinnosti odberateľa, ktoré mJ vyplývajú zo zmuvy, Je rroíné previesť iba s písomným súhlasom dodävateľa. 
19. Odberateľ nie ie oprávnený bez oredchádza1úceho súhlasu poskytnú! inzertný priestor v týždenníku AEGIONPAESS. klotý Ie predmetom teíto zmuvy. treteI osobe, a to za odplatu ani bezodplalne. V prípade porušenia 
tohto záväzku sa odberateľ zaväzuje uhradiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške plnej sul'll.J zľavy. ktorú éerpal na základe tejto zmlLNY- 
20. Pouírté skralky v zmluve v stlpci pozícia znamenaj LI: {1) inzerát na trtulnei strane. (3) inzerä.l na 3.s1rane, (Z) inzerát na zadnej strane. {P) inzerát na určenom rrieste. (B) mzerät na bežneJ strane. (T) rnzerát v Téme čísla. 
21. Čiselná legenda v zmlLNe LNedená v stípci typ Ie typové označenie InzercIe dodávate fa. pnčom veľkosť jednotlivého typu zmuvy v nm Je uvedená v legende rozmery inzercie {mm), rozmer Jednolllvého typu sa uréuje 
výberom pozície typu v labut1<e a priradenia šírky v stlpcoch a výšky v riadkoch. napri~ad typl rl'á rozmer 32 x 14.5 rTYTI (šírka x výška v mm). 
22. Zmluvné strany si zfTILNu prečítali, rozumeJú Jej, uvedomuJú si záväzky z nej vyptývajúce, podmienky v nej považujú za spravodlivé, výhodné a budú sa ňou za každých okolnosti nadiť. 
23. Tato zmlLNa sa mení iba pisomnou lonrou. 
24. Všetky vztahy vyplývaIúce z teíto zmuvy sa spravujú a budú spravoval zákorom é. 51311991 Zb. 
25. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory. vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto zmlLNY alebo s touto zmluvou súvisiacich rozhodne všeobecný súd podfa príslušných všeobecne záväzných procesnych 
prävnych predpisov. Výber (opciu) súdu (konama) pre každý Jednotlivý spor uskutočňuje svojím podaním zlTILNnä strana. ktorá podáva návrh na začatie konania (žalobu); pre vykoname opcie nie Je potrebný súhlas druheJ 
zmwnei strany. 
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20% DPH 
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Spracované systérrom HEUOS Orange 


