
ZMLUVA o uyerejňovaní inzercie 
podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

Zmluvné strany: 

Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. 
Sládkovičova 1,949 Ol Nitra 
IČO: 35790253 
DIČ: 2020278766 
IČ DPH: SK2020278766 
Bank. spojenie: Tatra banka, č.ú.:2629043330111 OO 
Zapísaný v O.R. O.S. Bratislava l, odd. Sa, vl. č. 24711B 
V zastúpení vydavateľa: (redakcia) MY TRENČIANSKE NOVINY, Mierové námestie 5, 911 Ol Trenčín 
Mgr. Ľuboslava Sedláková - šéfredaktorka 

a 

Mesto Trenčín 
Mierové nám.č. 2, 911 64 Trenčín 
Zast. Mgr. Richardom Rybníčkom, 
IČO: OO 312 037 
DIČ: .202 107 9995 
Bank. spojenie: 0600536001/5600, Dexia Banka Slovensko,a.s. 
(klient) 

I. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je úprava vzťahov medzi vydavateľom a klientom pri realizácii plošných 
inzerátov v týždenníku MY- Trenčianske noviny. 

2. Uverejňovanie plošných inzerátov sa uskutoční na základe písomnej objednávky vystavenej klientom. 
Objednávka môže byť doručená vydavateľovi aj mailom, avšak objednávka sa stane záväznou až po jej 
potvrdení písomnou formou. 

II. 
Cena za predmet zmluvy a spôsob úhrady 

l. Cena inzercie bola určená v súlade s ponukou vydavateľa uvedenou v Správe o vykonanom prieskume 
trhu na zákazku s nízkou hodnotou - "Objednávka priebežnej inzercie" a činí 92,4 € za farebný inzerát 
uverejnený na 1/12 strany. Uvedená cenaje cena po poskytnutí zľavy vo výške 30% z Cenníkovej ceny 
vydavateľa pre Trenčianske noviny. 

2. V prípade, ak by si klient objednal uverejnenie plošného inzerátu v inej veľkosti ako 1/12strany, bude 
cena určená v súlade s Cenníkom vydavateľa pre Trenčianske noviny, pričom vydavateľ sa zaväzuje, že 
poskytne klientovi minimálne 30% zľavu. 

3. Odplatu za predmet zmluvy bude klient vydavateľovi uhrádzať na základe faktúry vystavenej 
vydavateľom. K faktúre vydavateľ priloží aj výtlačok novín, prípadne stranu, z ktorého preukázateľne 
vyplýva uverejnenie inzerátu. 

4. Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej republiky. Údaje 
na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. 

5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, klient je oprávnený vrátiť ju 
vydavateľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota 
splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry kl ientovi. 

6. V prípade omeškania klienta s úhradou faktúry, vydavateľ má právo na úrok z omeškania vo výške 
0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
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III. 
Doba trvania a možnosti ukončenia zmluvy 

l. Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú - odo dňa účinnosti tejto zmluvy do dňa 31.12.20 ll. 
2. Túto zmluvu je možné ukončiť aj pred uplynutím doby uvedenej v ods. I , a to: 

- dohodou zmluvných strán 
- výpoveďou ktorejkol'vek zmluvnej strany bez udania dôvodu, pričom výpovedná doba je jeden 
mesiac a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede. 

IV. 
Záverečné ustanovenia 

l. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán a účinnosť nadobudne zmluva v zmysle § 47a ods. l Občianskeho zákonníka dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia. 

2. Zmluvné strany môžu meniť obsah, doplňovať, upresňovať túto zmluvu len obojstranne 
odsúhlasenými a podpísanými dodatkami k tejto zmluve. 

3. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu ju podpisujú. 

4. Zmluva je vyhotovená v v štyroch rovnopisoch, pričom každý má platnosť originálu. 
Zmluvná strana l obdrží l vyhotovenie a zmluvná strana 2 tri vyhotovenia. 
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