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Zmluva o spolupráci
ktorú uzavreli podľa ustanovení § 269 Obchodného zákonníka
Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
Divízia týždenníkov, o.z., Sládkovičova l, 949 01 Nitra
IČO:3s7902s3
IČ DPH: SK2020278766
Bank. Spojenie: Tatra banka,

č.ú.:2629043330/1100
Zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava l, oddiel. Sa, vložka číslo 2471/B
V zastúpení: Ing. Milan Mokráň, riaditeľ Divízie týždenníkov, o.z., člen predstavenstva Petit Press, a.s.
(ďalej len Petit Press)

a

Letisko Sliač a.s., 962 31 Sliač
IČO: 36633283
DiČ: 2021915093
IČ DPH: SK202191s093
Bankové spojenie: ČSQB,a.s. pobočka Banská Bystrica
IBAN: SK76 7500 0000 0040 0190 9927
v zastúpení:
Ing. Roland Schaller, predseda predstavenstva

a výkonný riaditeľ

(ďalej len Partner)

I. PREDMET ZMLUVY
Predmetom zmluvy je vzájomná spolupráca, v trvaní od 10.6.2019 do 09.06.2020.

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
oboch zmluvných strán.
4. Včas si odovzdajú podklady a informácie

potrebné

na iriadenie

nevyhnutné

záležitosti

(vyrobený

a v záujme
reklamný

spot, inzerát v dohodnutom médiu).
5. Za činnosť riadne uskutočnenú do účinnosti výpovede si uhradia primeranú časť odplaty.

III. ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZMLUVY
Partner sa v tejto zmluve zaväzuje, že:
1. Zabezpečí umiestnenie reklamných kartónových stojanov MY, určených na prezentáciu
regionálnych týždenníkov MY, v priestoroch odletovej haly Letiska Sliač, v trvaní od 10.6.2019
do 30.9.2019.

2.

Zabezpečí prenájom reklamnej plochy - banner / billboard s rozmermi 2,8 m x 2,8 m na
parkovisku Letiska Sliač, v cene 125,00 eur bez DPH / mesiac.
Banner bude umiestnený na ploche po dobu 12 mesiacov, od 10.6.2019 do 09.06.2020.
Celková cena prenájmu teda bude 1.500 eur bez DPH.

Petit Press sa v tejto zmluve zaväzuje, že:
1. Zabezpečí distribúciu regionálnych týždenníkov MY do kartónových stojanov v priestoroch
odletovej haly letiska Sliač, počas charterovej sezóny, t.j. od 10.6.2019 do 15.9.2019 (14
týždňov).
2. Distribúcia novín bude prebiehať týždenne, vždy v pondelok, v počte 160ks novín týždenne,
3.

po dobu 14 týždňov.
Celková cena za dodanie regionálnych týždenníkov MY, počas charterovej sezóny od
10.6.2019 do 15.9.2019, je stanovená dohodou na 1.500 eur, bez DPH (0,80 eur s DPH za 1 ks
novín)

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Obe zmluvné strany sa zaväzujú, že si poskytnú vzájomné plnenia na základe tejto zmluvy vo
vopred dohodnutej rovnakej hodnote bez DPH, v rámci jedného zúčtovacieho obdobia. Za jedno
zúčtovacie obdobie sa považuje jeden kalendárny mesiac.
2. 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
si splnia svoje povinnosti
3. Obe zmluvné strany sa
daňových dokladov spolu

týchto ustanovení, teda vždy v mesiaci, keď nastalo zdaniteľné plnenie,
podľa tohto zákona.
zaväzujú, že po ukončení platnosti tejto zmluvy si zašlú pre potreby
s faktúrami fotodokumentáciu.

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Táto zmluva sa uzatvára v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jeden.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 10.6.2019 do 09.06.2020 a platnosť nadobúda dňom
podpisu. Zmluva nadobúda účinnosť dňa 10.6.2019, najskôr však deň nasledujúci po dni jej
zverejnenia v súlade so zákonom".
3. Zmluva môže byť vypovedaná jedine písomnou formou.
4. Zmluva nadobúda

platnosť dňom jej podpisu oprávnenými

zástupcami

oboch zmluvných

a účinnosť najskôr deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom.
5. Obe strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne a že sú s jej obsahom
oboznámené, na dôkaz čoho ju podpisujú.

V Nitre, dňa

V Sliači, dňa

~7

strán

dôkladne

-OSlletiakO

SIlK,

u.

letisko SIIaC,962 31 sllae
lČO: 36 633 283 OIC: 202191llO93

.".

Ing. Roland Schaller,
predseda predstavenstva,
Letisko Sliač a.s.

