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BRATISLAVSKO 170 OOil BA 
DUNAJSKOSTREDSKO '33000 DS 
GALANTSKO.ŠALIANSKO 30 000 GA 
HLOHOVECKO.Sereďs~o 26750~ 
KOMARŇANSKO 15000 KM 
LEV IC KO 38 500 LV 
MA.LACKO 24750 MA 
NITRIA NS KO-Ziatomor.t vs ko EiB 000 NR 
NOVOZÁMOCKO 37 500 NZ. 
PEZINSKO 21 000 PK 
PIESŤANSKO-NOVOMESTSKO-Myjavsl<c 41 000 PN 
SENEC KO 24 soo se 
SENICKO.SKAUCKO 36 SlJO SE 
TOPOĽCIANSKO-Partizär>Sko-B<inovecko 49 750 TO 
TRENCIANSKO.Oubn•cko~lavsko 52 000 TN 
TRNAVSKO 45250 TT 

. , -
BANSKOBYSTRICKO-Breznfansko 50 000 BB 
KYSUCKO-Cado':iansko-Kysuckonovomestsko 34 750 KY 
LIPTOVSKO-mikuläisko-Ruiombersko 45 75() u 
LUC EN EC KO-Vert< okrfišsko-Poltársko 30500 LC 

l MAR.TJ NSKO-Turčianskoteplicko 41 501l MT 
O RAVS KO-O..Ku!:llnskO--Námestovsko-1\trdošin.sko 38500 OR 
POVAZSKO.o~stricko-Púchovsko 31 OOil PB 
PRIEVIDZSKO 43500 PD 
ZVOLENSKO-Da!vianska-Krupinsko 36500 zv 
~ RS KO -Banskostiavnicl<o-Zamovicko 27 501l ZH 
ŽIUNSKO-Bytčiansko 60001) ZA 

-
SARDEJOVSKO-Svldnicko-StropKovsko 27 500 BJ 
GEPIIERSKO-Rim.So~Ols~o-~o<Mvs,o-Revud<o 280()0 GE 
HUMENSKO-Vranovs kD:-Silfns~edzibbcreckc 29 250 HU 
KOSICKO 82 750 KE 
KOŠIC KO okolie 29 SOO KS 
MICHALOVSKO-Treblsovsko-Sobr.mecko 35 000 Ml 
POPRADSKO-Kežmacsko-Staroľubovnlansko 47 000 pp 
PREŠOVS KO-Sabinovsko 42 000 PO 
SPIŠSKO-novomestsko-Levočsko-Gelniéko 31 000 SN ... 

' 

BRATISLAVSKO - zapad 86 700 BZ 
BRA TISLA VS KO- východ 83 300 BV 

.. 
1) Predmetom tejto zmluvy o 1nzerc11 (ďaleJ .zmluva) Je zavazok vydavateľa poskytnuf obJednavaterovr reklamny pnestor vo svoJom per1od1ku (ďaleJ .1nzerc1a) podľa Jeho 
požiadaviek 2) Za požiadavky sa považujú objednávaterove písomné pokyny, emailová alebo iná komunikácia, dodané podklady a vyznačenie požiadaviek, ktoré sú na zmluve 
označené farebne (sivo), alebo zvýraznené inak 3) Za deň splnenia záväZku vydavateľa sa považuje deň vydania novín (v zmluve dátum vydania) 4) Objednávateľ sa zaväZuje 
zaplatiť vydavateľovi (po vystavení faktúry) cenu inzercie s DPH wedenú v zmluve a súhlasí, aby mu bola doruCovaná faktúra elektronicky. 5) Objednávater berie na vedomie 
technologické obmedzenia kvality tlače, 1zn LNerejnená inzercia sa nemusí zhodovať s podkladmi dodanými objednávateľom Pre riadne splnenie záväzku vydavateľa postačuje, 
ak je uverejnenou inzerciou splnený jej úCel aspoň z obsahovej stránky. 6) Objednávateľ sa zaviazal, že podklady potrebné pre inzerciu doruCí vydavaterovi do dňa uzávierky, 
ktorá je 5 dni pred dátumom vydania (pozn deň uzávierky sa miiže posunúť aj bez súhlasu objednávateľa ).. 7) Vydavateľ si vyhradzuje právo ne uverejniť inzerciu aj bez wedenia 
dävodu Ak tak urobi, zmlwa sa považuje za ukončenú ku dflu, kedy malo dôjsť k uverejneniu 8) Vydavateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľovi bola obchodným 
zástupcom poskytnutá väčšia ako cenníková alebo akciová zľava a rn.ä právo od objednávateľa požadovať vzniknutý cenový rozdiel 9) Ak by sa predmet zmluvy nezrealizoval z 
dävodov, ktoré zapríčinil objednávateľ, vydavateľ má právo na úhradu ceny tak, ako keby bola inzercia zrealizovaná_ 10) Objednávateľ zodpovedá za to, že zadanä inzercia je v 
súlade s prävnym poriadkom SR a uverejnením inzercie nebudú porušené a dotknuté präva tretích osôb (napr právo na ochranu osobnosti a pod) a že skutkové tvrdenia sú 
pravdivé a zodpovedá za škodu, ktorä vznikne v súvislosti s jeho inzerciou 11) V prípade, ak objednávateľom uverejnenä inzercia založi inej osobe bezplatne prävo na opravu, 
odpoveď alebo dodatočné oznämenie v zmysle zäkona č 16712.008 z z (tlaCový zákon), zavazuje sa objednávateľ uhradiť náklady, ktoré využitím uvedených práv tretími osobami 
vydavateľovi vzniknú, pričom výška nákladov bude zodpovedať cene za inzerciu v rozsahu a kvalite ako by išlo o štandardnú objednávku_ 12) V prípade stornovania inzercie, 
mäže vydavateľ objednávateľovi účtovať storno poplatok vo výške: a) 50% z ceny stornovanej inzercie, ak je storno písomne doručené vydavateľovi 10 a viac dni pred dátumom 
vydania, b) 100 %z ceny stornovanej inzercie, ak je storno plsomne doručené vydavateľovi menej ako 10 dní pred dátumom vydania_ 13) Objednávateľ má právo na reklamáciu. 
Reklamäcia musi byť vydavateľovi doručená písomne do 14 dni od uverejnenia, inak toto právo zanikne Reklamácie sa riešia uverejnením novej inzercie, alebo poskytnutím 
zľavy z ceny Právo rozhodnúť o späsobe vybavenia reklamácie má vydavateľ. 14) Objednávateľ poskytuje vydavateľovi súhlas so spracovaním osobných Odajov, ktore v tejto 
zmluve uviedol na dobu neurčitú 15) V prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s platbou vyplývajúcou zo zmltNy, zmluvné strany sa dohodli, že vydavateľ mä právo 
na úroky z omeškania vo výške 15% ročne a zmluvnú pokutu vo výške 0,07% denne z dlžnej sumy, najmenej však 100 €. Pri omeškaní o viac ako 30 dní, má vydavateľ právo 
túto skutočnosť uverejniť TubovoTným spôsobom 16) Ak dôjde k akémukoľvek porušeniu povinnosti na strane objednävateľa, má vydavateľ právo požadovať náhradu škody, 17) 
Práva a povinnosti objednávateľa, ktoré mu vyplývajú zo zmluvy, je možné previesť iba s písomným súhlasom vydavateľa_ 18) Skr.3tky (1,Z,M) v zmluve sú: umiestnenie na 1. 
strane (1), na zadnej strane (Z) a určenom mieste (M )- 19) Zmluvné strany si zmlwu prečítali, rozumejú jej, uvedomujú si záväzky z nej vyplývajúce, podmienky v nej považujú za 
spravodlivé, výhodné a budú sa ňou za každých okolností riadiť 20) Táto zmluva sa meni iba písomnou formou 21) Všetky vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa spravujú a budú 
spravovať zäkonom č 513/1991 zb 
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ZMLUVA o INZERCII 
uzatvorená podra § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

50 961120339 číslo: 
1 2 3 4 5 6 7 8· !1.1 1 2 typ 1 ZM bez zľavy : zľava po zľave: krát spolu€: .. 

BA 
DS 
GA 

~J 22 102.00€ 20% 81,501! 2 163,20€ 
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dňa26_ 11 .2012 V Hlohovci cena bez DPH:I 163,20 € cena s DPH;I 195,84 € 

ta: 

Dodávateľ: region PRESS s.r.o. 

Studentska 2 
110 111 1 1~ 917 01 .Trnava, Slovensko 
114 t15 116 IČO: 36252417 
118 t19 t2fll JČ DPH: SK2021703552 
122 123 ~ DIC: 2021703552 za dodávatera: Lucia Balážová 
126 127 

t30 131 
l Odberater; MESTO SERED 

t34 t35 136 Námestie republiky 1176/1 O 

t38 139 140 926 01 Sereď 
t42 143 1441 poštové adr.: Namestie republiky 117611 O 
146 t47 :d 92601 Ser»ď 
ISO t51 ent klient: c.obj: 

154 tSS !361 ICO: 00306·169 

158 t59 !Sil IČ DPH: SK2021000916 

162 163 164
1 DIČ: 2021000916 


