
Zmluva o mediálnej spolupráci 
ktorú uzavreli podľa ustanovení § 269 Obchodného zákonníka 

 

Zmluvné strany: 

Petit Press, a.s. 
Divízia týždenníkov, o.z. 

Sládkovičova 1, 949 01 Nitra 

IČO: 357 90 253  

DIČ: 2020278766, 
DIČ DPH: SK2020278766 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu:  2629043330/1100 

Zapísaný v OR na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2471/B 

Zastúpený: Alexej Fulmek  - predseda predstavenstva  

a Milan Mokráň – člen predstavenstva 

ďalej len „Petit Press“ 

a 

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o. 
Obchodná 1, 955 01  Topoľčany  

IČO: 36728683 

DIČ: 2022310114 

IČ DPH: neplatca 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 
Číslo účtu:  SK7802000000002374768451  

Zapísaný v OR Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka 19322/N 

Zastúpený:  Miroslav Bakura, Dis.art. 

(ďalej len „Partner“) 

I. PREDMET ZMLUVY 

Predmetom zmluvy je vzájomná spolupráca medzi   MY Topoľčianske noviny  a   Rádiom 

Topoľčany. 

II. VZÁJOMNÉ ZÁVÄZKY A POVINNOSTI 

Obe zmluvné strany sa v tejto zmluve zaväzujú, že: 
1. budú pri činnosti podľa tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a profesionálnosťou, 
2. činnosť budú uskutočňovať podľa vzájomnej dohody a že si oznámia všetky okolnosti, ktoré 
môžu mať vplyv na zmenu obstarávanej činnosti. 
3. bez vzájomného súhlasu sa od dohody odchýlia, len ak je to naliehavo nevyhnutné a v záujme 

oboch zmluvných strán. 

4. včas si odovzdajú podklady a informácie potrebné na zriadenie záležitosti (vyrobený reklamný 
spot, inzerát na dohodnutom médiu). 

III. ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZMLUVY 

Partner sa v tejto zmluve zaväzuje, že: 
1.   bude pre Petit Press vysielať reklamné spoty 

2.   predmetné spoty bude vysielať na základe objednávky v dohodnutom opakovaní (utorok, streda, 
štvrtok) a v dohodnutom vysielacom čase: 7:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 13:15, 14:15, 15:15, 
16:15,17:15,18:15,21:15 

3.   dodá podklady na inzerciu spolu s objednávkou zodpovednému pracovníkovi minimálne 5 dní 



pred jej plánovaným uverejnením na dohodnutom médiu  (laserový tlačový výstup, disketa, CD). 

4.   Partner sa zaväzuje, že zaplatí do 15 dní Petit Pressu škodu v plnej výške, ktorá vznikne Petit 
Pressu na základe súdneho rozhodnutia o náhrade škody tretej strane alebo rozhodnutia o pokute z 
dôvodu zverejnenia textu zadaného klientom. 

 

Petit Press sa v tejto zmluve zaväzuje, že: 
1.   zabezpečí pre partnera plnofarebnú inzerciu v týždenníku MY Topoľčianske noviny Dnešok v 

rozsahu: 84 x 84 mm. 

2.   dodá podklady na vysielanie spotov zodpovednému pracovníkovi minimálne 2 dni pred jej 

plánovaným vysielaním prostredníctvom emailu (resp. na USB, CD, DVD) 

3.   Petit Press, a.s. sa zaväzuje, že zaplatí do 15 dní Partnerovi škodu v plnej výške, ktorá vznikne 
Partnerovi na základe súdneho rozhodnutia o náhrade škody tretej strane alebo rozhodnutia o 
pokute z dôvodu zverejnenia reklamného spotu zadaného klientom. 

 

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. obe zmluvné strany sa zaväzujú, že si poskytnú vzájomné plnenia na základe tejto zmluvy 
vo vopred dohodnutej rovnakej hodnote v rámci jedného zúčtovacieho obdobia. Zajedno zúčtovacie 
obdobie sa považuje jeden kalendárny týždeň. 

2. ceny boli obidvomi stranami dohodnuté vo výške 10 € bez DPH za uverejnenú inzerciu v 
týždenníku MY Topoľčianske noviny Dnešok a 10 € bez DPH za týždenné vysielanie 

reklamných spotov v Rádiu Topoľčany. 

3. vzájomné vyúčtovanie a započítanie predmetnej fakturácie bude prebiehať pravidelne vždy 
ku koncu kalendárneho mesiaca. 

4. povinnosti, vyplývajúce z príslušných ustanovení zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 
hodnoty a ďalších noriem ukladajúcich daňovú povinnosť (zákon o dani z príjmov atď.) sú pre obe 
zmluvné strany záväzné v rozsahu týchto ustanovení, teda vždy v mesiaci, keď nastalo zdaniteľné 
plnenie, si splnia svoje povinnosti podľa tohto zákona. 
5. obe zmluvné strany sa zaväzujú, že po ukončení publikovania reklamy si zašlú pre 
potreby daňových dokladov spolu s faktúrami periodiká s publikovanou inzerciou, prípadne 

rozpis vysielania reklamných spotov. 

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1.  Táto zmluva sa uzatvára v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jeden. 
2.   Uzatvára sa na dobu určitú do 31.12.2021 a platnosť nadobúda dňom podpisu. 
3.  Zmluva nadobúda účinnosť dňom po dni zverejnenia na webovom sídle Partnera. 
4.   Zmluva môže byť vypovedaná jedine písomnou formou s jednomesačnou výpovednou lehotou 
po vzájomnom započítaní pohľadávok. Výpoveďou zmluvy však nie je dotknuté právo na 

zaplatenie zmluvnej pokuty v prípade omeškania s platbou. 
5.   Akékoľvek doplnenie tejto zmluvy je možné jedine písomnou formou za súhlasu oboch 
zmluvných strán. 

6.   Obe strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne a že sú s jej obsahom dôkladne 
oboznámené, na dôkaz čoho ju podpisujú. 
 

V Nitre dňa, 7. 1. 2021:                                                 V Topoľčanoch dňa, 7. 1. 2021:  

 

 

.............................................                                                    ............................................. 

          Petit Press, a.s.                                                Miroslav Bakura, Dis.art, konateľ 


