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uzatvor91l3. podla i 269 ods.2 oochodnaho ldkonrnka 

Dodávateľ 
REGIONPRESS, s.r.o. 

Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava 

Č.úétu: 2626824262/1100, Tatra banka, a.s. 

IBAN: SK90 1100 0000 0026 2682 4262 

BIC (SWIFT): TATRSKBX 

IČO: 36252417 

IČ DPH: SK2021703552 

DIČ: 2021703552 

Odberateľ 
Obec Lozorno 

Hlavná 1 , 90055 Lozorno 

Pošt.adr.: 

Agent.klient: 

Č. obj: 

IČO: 00304905 

IČ DPH: 

DIČ: 2020643669 

názov titulu vydania Poznámka 

Malacko 37/2022 
1111111 ;;;,;wa■+MH,M 

308,00 

REGIONr -ss, s.r.o. 
Pekárska 7? L.'' 917 O 1 Trnava 

IČ DPt /.Q21703552 
IČO: 362 524 1 7 

a dodávateľa 

objednávku vystavil: .tJ.fr!<>.~á. .. Y.1~-~iS.!".~". . 

Malackv dňa. 14.09.2022 . 

Súhlasím so zasielaním elektronických faktúr na 
emailovú adresu: majetok@lozorno.sk 

poznámka 

[ 
za odberateľa 

308,00 € 
Cena bez DPH 

61,60 € 
20% DPH 

369,60 €1 
Cena s DPH 

Zmuvné podmienky: 
1. Predmetom te,to zmluvy o mzerei (ďaleJ ,.zrRlNa·) Ie záväzok vydavateľa poskytnuľ ob1ednávateíov1 reklamný priestor vo svojom penod 1ku (ďa lei .mzerc1a:) podľa Jeho poiiadavrek a záväzok Objednávateľa uhradiť 
dohodnutú zrnuvnú cenu. 
2. Za požiadavky sa považuiú oojednávaíerove pisomné pokyny alebo ema1!ovä korrurukáca. dodané podklady a vyznačenie poiiadav1ek, ktoré sú uvedené na zmluve o 1nzerci1 
3. Za deň splnenia záväzku vydavateľa sa považure deň vydania novin (pozn legendu: Dátufl'f/ vydania v roku 2022) 
4. Ob1ednávateť sa zaväzue zaplatiť vydavateľovi (po vystaveni faktúry) cenu inzercie s DPH uvedenú v zmluve. V pripade. ak st klient zvoltl fakturáciu po vydaní a zasielanie faktúr v papIeroveI podobe. súhlasí s 
manipulačným poplatkom vo výške 2 eur plus príslušná DPH za každú odoslanú zásielku. V prípade. ak sI klrent zvolil ako spôsob lakturác1e elektromckú fakturáciu, podpisom !eIto Zllluvy potvrdzue, že v súlade s 
ustarovenim § 71 ods. 1 zákona é. 222/2004 Z.z. o dani z pridaneJ hodnoty v zneni neskorších predpisov {ďaleI len .zäkon o DPH7 súhlasi so zasratanim elektronických faktúr počas kalendárneho roka 2022 a súhlasi s 
nasleduJUClmi podmienkam ich zasielania: 
a. Dod3vatel pn vystaveni prveJ alekt:-onickeJ faktúry bude 1nfonrovat Odberateľa akym spôsobom a far.mu zat>ezpeéil ustanovenia§ 71 ods. 1 z3kona é. 222/2004 Z.z. ods. 3. 119s 125 a6 t17 121 171 t8l 
o. Meno. Pnezvisko a :Hna.1lov3 adresa ku k!orei mi výh..číly ::,ristup poverená osooa Dodävateľa zodpovedná za pn,atIe e!ektromcke1 falcttiry. Úda1e o poverenei osooe sú wedené v sekcii Poznämka te~o zllluvy o Inzerc11. 
V :>íipade zmren poverenei osooy btxie Odberateľ bezod!dadne 1nlorrrovat Dod3valela. 
c. Fak:lúra sa považu1e za don.tenú dňom odoslania na mailovú adresu oovemne, osooy. 
d. Dodävatef nezodpovedá za poškodenie alebo nel4)Ioosť udapv spôsobené ponx:hou počas doručovania proslredníctvom siete internet alebo vzrnknuté z dôvodu akeJkoívek neroožnosh zákaznika pripoJiť sa do siete 
internet. prípadne za Unik mformá.c1i z Ieho e-mailu. V prípade nedoručenia elektronicke, faktúry sa Odberatef zaväzUJe bezodkladne o te1to sku1oénost1 mforrmvat Oodáva1era prostrednictvom e--ma1loveI adresy: 
fakturacia@regronpress.sk. V pripade nesplneoo oznarrovaceJ povmoostr podfa predchádza1úce1 vety sa elektronická faktúra považuJe za nadne doruten\J a Dodávateľ nie Je povinný Ie1 odoslanie preukazoval. 
S. Objednávateľ bene na vedomie 1echnologické obmedzenia kvality tlače, lzn. uvere1nenä Inzeroa sa nemusí zhodoval s podkladmi dodaílymi obJedná.vatefom. Pre nadne splnenie zäväzku vydavateľa postačuJe, ak ie 
uvereinenou 1nzerC1ou splnený iei Léel aspoň z obsahoveJ stránky. 
6. Ob1ednávateľ sa zaviazal. že podklady potrebné pre Inzerccu doruéi vydavateľov, do dňa uzávierky, ktorä Je 5 dní pred dáturrom vydania {pnčom deň uzäv1erky sa môže posunúť a1 bez súhlasu objednávateľa v pripade 
šlálnych sviatkov. alebo 1nýcll mrronadných okoloosli). 
7. Vydavateľ sI vyhradzu1e právo neuvereirnľ inzerciu a1 bez uvedenia dôvodu. Ak tak urobi. zmwa sa považu1e za ukoréen\J ku dňu. kedy malo dôjsť k wereinernu. 
8. Vydavateľ rróže odstúpil od zrriuvy, ak ob1ednáva'tefov1 bola obchodným zästupcom poskytnutá väéšia ako cenníková alebo akc1ovä zľava a rT'á právo od obJednávateľa požadoval vzniknutý cenový rozdiel. 
9. Ak by sa predmet zm!uvy nezrealizoval z dôvodov, ktoré zapričmJI obiednávateľ, vydavateľ ma prä.vo na Uhradu ceny tak, ako keby bola Inzerc1a zrealizovaná 
10. ObJednávateľ zodpovedá za to. ie zadaná Inzercra Ie v sulade s právnym ponadkom SR a were1nenim inzercie nebudú poruSené a dotkm„1é präva tretich osób (napr.prävo na ochranu osobnosti a pod.) a že skutkové 
tvrtferna sú pravdivé a zodpovedä za škodu. ktorá vznikne v súvislosti s JeOO InzercIou. 
11. V :Jripade, ak 001ednávatefom wer9Jneíla inzercia založí meI osobe oezp!atné právo na opravu, odpovecľ alebo doda!oéné oznäirenie v zITTysle zákona é. 167'2008 z.z. {tlačový zákon 1, zaväzuje sa objednávateľ uhradil 
Mklady. !doré využ~im uvedeflYch präv tratimi osobami vydavatelov1 vzí"l1knú. pričom VVSka nákladov bl.lle zodpovedať cene za 1nzercIu v rozsahu a .'(Valite ako by išlo o 31andardnU ooJednávku. 
12. V prípade stornovania InzercIe. m5že vydavateľ objednávat!!fov, i:ttovať stoíOO poplatok vo VVške: 
a; 50 :v„ z ceny s1ornovane1 mzercce. ak Ie storno pisOíme do.učené vydavatefov1 do 10 dni od uzatvorerna zrriuvy a zároveň i'\aJmenei 10 dní pred dá.tuiTOm vydania 
b) 100 ,,,, z ceny stornovanei inzercie, ak Je storno pisorme don.tené vydavateľovi viac ako 10 dni od uzatvorerna zmluvy alebo mene1 ako 10 dni pred dá.turrom vydanta. 
13. a>Jednávateľ mi. právo na rek!amácru. Reklamäcia rrusi byť vydavateľovi doručená písomne do 14 dni od tNereinenia, inak toto právo zanikne. Rek.lamäcie sa nesia tNereinením nove1 mzercce, alebo poskylnulím zľavy 
z ceny na ďalšiu inzerciu. Právo rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklarräc1e rra vydavateľ. 
14. ObJednávatef poskytuJe vydavatefov1 súhlas so spracovaním osobných uctaiov, ktoré v tejto zmuve uviedol na dobu neurčrt\J. 
15. Oboznámenie dolknutých osôb s 1nforrráciam potrebným,~ spracúvaniu osobnýcll i.daiov v Zfl'f/Sle Nanaden,a EurópskehO partamentu a Rady (EÚ) 2016/ô79 z 27. apríla 2016 o ochrane lyzickýcll osôb pri spracúvaní 
osol>ných Llla,ov a o voľnom 1X1hybe takychl.o tmiov. ktorým sa zrušuJe smernica 95'46/ES (všeobecné nanadenie o ochrane udaiov) Je uvedené na 1ntemetov91 stránke: www.reg10npress.sk 
16. V prípade. že sa obIednávateľ dostane do omeškania s platbou vyplývaJúcou zo zmluvy, zmluvné strany sa dohodli, íe vydavateľ rrá právo na úroky z omeškarna vo výške 15 ,~ ročne a zlTiuvnú pokutu vo výške 0.07 % 
derme z dtžneI SUfl'f/. naImene1 však 100 C. Pn omeškaní o viac ako 120 dni, mi vydavateľ právo tuto skutočnost uvere1n1ľ ľubovoľným spôsobom. 
17. AK dójde k akémukoľvek porušeniu povinoosli na strane objednávate la, mi vydavateľ právo požadovaľ náhradu sKocly. 
18. Práva a povmnos1I obJednávatera, ktoré rru vyplV\faJú zo zrriuvy, ie rrožné previesť iba s písomným súhlasom vydavateta. 
19. Odberateľ nie 1e oprávnený bez predchádza1úa!h0 súhlasu poskylnúl inze<tny pneslor v týždenníku REG ION PRESS. ktorí Ie predmetom !eJIO zmuvy. Ire1e1 osobe. a 10 za oclplalu ani bezoclplalne. V prípade porušenia 
tohto zäväzku sa odberateľ zavčizuie uhradil dodävatelov, zmluvnú 1X1kutu vo výSke plneJ surru zľavy, ktor\J čerpal na základe tejto zmluvy. 
20. Pouirté skratky v zmluve v stipc1 pozicca znamenaIú: (1) inzerát na t1lulnej strane. (3) mzeräl na 3.strane. (Z) inzeräl na zadnej strane. (P) inzerát na uréenom meste. (8) 1nzerät na beíneI strane. (T} 1nzerät v Téme čisla. 
21. Ciselná legenda v zrriuve uvedená v stipc1 typ Je typové označenie inzercie vydavatera. prréom velkosľ Jednotlivéno typu zmlLNY v mm ie uvedená v legende rozfl"lefy inzercie (mm), rozmer 1edootlivého typu sa uréuie 
výberom oozic,e typu v tabulke a priradenia širl<y v silpcoch a výšky v nadkoCh. napríklad typl mi rozmer 32 x 14.5 mm (širka x výška v mm) 
22. Z:lluvné strany si zrriwu praéitali. rozumeiú IeJ, •JVedomuiu si zävä.z)cy z neI vyplyvajt.e~. podmienky v íleJ povafo1ú za spravodlivé. výhodné a bud!J sa Mu za !cai:dých okolnosti nad1ľ. 
23. Tálo zmluva sa rrení ioa písomrou forrrou. 
24. Všetky vzťahy vyplýva1t'.ce z teIto zílluvy sa ;pravu1ú a budU spravoval zákonom é. 51l/1991 zb. 
25. Zlll!..vné strany sa donodll, i.e všelky spory, vzniknuté z právľ'f{cn vzťahov vyplyYa1!ic1cn z teito z~wy alebo s !otl.o zmluvou sUV1s1c1cch rozhodne všeobecíly stn l)odľa prislušflVcn všeobecne záväzflYch proc~oVch 
právnych oredp,sov. Výber (opciu) si.du (konania) pre käž<lý' 1ednollivý $por uskutoči\ujeSV01im]liX!a7'iímTmuvná slliU1ä. ktorá pocláva návrtl na zatalfe konania tžaJobu]; pre vyi<onan,e opcie nte Ie potrebnýsúhias-drunej~ 
zmuvnei strany. 
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Soracované systérrom HELIDS Orange 


