Zmluva o diel~ I/ zo II
Objednávatel:

Zhotovitel:

Mestský úrad Sládkovicovo
v zastúpení primátora mesta
925 21 Sládkovicovo

Alena Jaššová - VYDAVATELSTVO "HELENA"
Hlavná 30, 927 01 Šala
Zastúpená: Mgr. žurnalistiky Alena JAŠŠOV Á,
šéfredaktorka
bank. spojenie: vúB, a.s. Galanta, exp. Šala
c.úctu: 1214542651/0200
ICO: 34644237
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l. Predmet plnenia
111

Zhotovitel sa zaväzuje, že zabezpecí zverejnovanie informácií o cinnosti Qbjednávatela
v periodiku, ktoré vydáva Vydavatelstvo "HELENA": Galantský a Šaliansky Ž\lmál
rok 2011. '

II. Cas plnenia

2/1 Pre predmet plnenia v bode 1/1 sa dojednáva cas plnenia na dobu urcitú - rok 2011,
podla požiadavky objednávatela zverejnit: aktuálne oznamy, personálna inzercia,
hodnotiace správy samosprávy, spracované do žumalistického prejavu, pozvánky na
akcie, redakcné rozhovory, konkurzy, informácie o organizáciach pod hlavickou mesta

III. Ceny

3/1 Pre predmet plnenia uvedený v bode 1/1 sa dojednáva nasledujúca
cena celkom: 700 Eur
Nie sme platcami DPH.
Zhotovitel zároven dodá objednávatelovi 100 kusov z každého vydania casopisu, tak ako
po minulé roky - pre potreby mestského úradu, mestských organizácií, školy a zariadenia
pod hlavickou mesta. V prípade objednávky výtlackov pre celé mesto, t.j. okolo 1300
kusov si mesto doplatí vytlacenie takéhoto nákladu výtlackov podla cenníka
tlaciarenských služieb, tak ako v minulom roku. Takáto objednávka sa bude riešit
individuálne, mimo obsahu tejto zmluvy.
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I~ Fakturácia
4/1 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotovitel spolu so zmluvou pošle faktúru s
dohodnutou sumou, ktorú objednávatel okamžite uhradí podla dátumu splatnosti faktúry.

~ Všeobecné ustanovenia

5/1

Vztahy, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka.

VI. Záverecné ustanovenia

6/1 Táto zmluva nadobúda úcinnost dnom: podpisu.
6/2 Zmluva je uzatvorená na dobu urcitú, do 31.12.2011
6/3 Zmluvu možno vypovedat len z velmi vážnych dôvodov, po vzájomnej
dohode oboch strán, nakolko cena objednanej plochy je vycíslená hodnotovo o
75% nižšie, ako stanovuje platný sadzobník vydavatelstva, a to práve z titulu
obojstranne výhodnej spolupráce, trvajúcej celý rok. Pri jednostrannej výpovedi
objednávatel doplatí rozdiel financných prostriedkov, podla platného sadzobníka (ku
dnu výpovede).
6/4 V prípade, že zhotovitel nevie splnit objednávatelovi dohodnuté služby z
akéhokolvek dôvodu, vráti mu alikvotnú cast penazí podla poctu nevydaných
reklamných alebo informacných produktov.
6/5 Zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu zmluvné strany vykonat len písomnými
dodatkami, odsúhlasenými oboma stranami.
6/6 Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží
jedno vyhotovenie.
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