
Zm|uvao poskytnutí sluŽieb č. /6// 'l"l/'
uzatvorenápodl'a $ 269 ods. 2 zákona č. 5l3l|991 Zb. obchodného zákonníka v znení

neskoľších pľedpisov (ďalej len,,zmluva")

Čt. I
Zmluvné stľany

Klient:
Názov:
Sídlo:
Štarutárny orgán:
lČo:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
(ďalej len,,klient"\

Mesto Šaľa
Nám. Sv. Trojice ],927 15 Šaľa
Mgľ. Jozef Belický, primátoľ
0030618s
202r024049
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

6627849005/l I I 1

sK48l I I 10000006627849005
Mgr. Eľika Kollerová
+421 905 585 626
kollerova@sala.sk

a

Poskytovatel':
Názov: Fantáziamedia, S. r. o.

Sídlo: P. Pázmaňa 5, g27 0l Šaľa
Zastipený: Mgr' Ivan Aľakša
IČo: 46515381
lČ opH: sK2023424007
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s'
Čísloúetu: 1158965018/1ll1
IBAN: SK2811110000001158965018
E-mail: redakcia@slovosalanov.sk
Zapisaný: v oR oS Trnava, oddiel: Sro, vl. č,.:28834/T
(ďalej |en,,po s lq,tovat e I")
(ďalej klient a poskýovatel' spoločne aj ako ,,zmluvné stľaný')

Čt. u
Predmet zmluvy

Pľedmetom tejto zmluvy je prezentácia mesta Šaľa formou publikovania infoľmačných
článkov, vyhlásení verejných obstaľávaní a oznamov, obchodných verejných súťaŽí, zámerov
na predaj, ľesp' pľenájom majetku mesta, pozvánok, propagačných článkov a materiálov,
inzeľcie, oznámení, vyhlásení výbeľových konaní a pod. (ďalej len ,,materiálý')
poskýovateľom v mesačníku Slovo Šaľanov vopred zvolenou a dohodnutou foľmou v pľospech
klienta za odmenu uvedenú v Čl. v tejto zmluvy.



čl ul
Povinnosti zmluvných stľán

1' Posk}rtovatel' sa zaväzuje:

a) umiestniť materiály klienta písaným slovom vo forme textov, fotografií alebo iných
vizuálnych prejavov tlačou vo formáte A4 vo farebnom prevedení v mesačníku Slovo
Sal'anov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do decembra 2022 (ďalej len
,'mesačník"), zároveťl bezodkladne písomne infoľmuje klienta o nezverejnení
mateľiálov z priestoľových dôvodov a pod.,

b) redakčne pripľavit'a spracovať materiály klienta v zmysle bodu 1 písm' a) v obvyklej
kvalite a s odbornou staľostlivost'ou v prospech záujmu klienta,

c) zdokumentovat' klientovi plnenie, a to najneskôr do l0 dní od vydania mesačníka
formou doručenia 12 ks mesačníka klientovi,

d) vystavit' klientovi faktúru za daný mesiac, a to najneskôľ do 10 dní od vydania
mesačníka, zdokumentovania a splnenia pľedmetu plnenia uveľejnením materiálov
riadne a včas, so splatnost'ou 30 dní odo dňa jej doručenia klientovi,

e) pred zadaním ľedakčne pľipravených a spracovaných materiálov klienta do tlače
pľedloŽiť zalomené strany na odsúhlasenie klientovi emailom,

f) vyhĺadiť pre mateľiály klienta minimálne 1 farebnú stranu vo formáte A4 v kaŽdom
vydaní mesačníka.

2. Klient sa zaväzuje:

a) informovať dostatočne vopred poskýovatel'a o chystaných aktivitách, akciách,
stretnutiach a podujatiach v záujme naplánovania priestoru a prác na publikovanie,

b) dohodnuté textové a obrazové materiály dodať poskýovateľovi vŽdy do
5 pracovných dní v príslušnom kalendáľnom mesiaci pľed uzávierkou príslušného
vydania mesačníka,

c) zaplatiť poskýovateľovi zmluvnú cenu v zmysle Čt. ry tejto zmluvy.

čt. ľ
Cena a platobné podmienky

Cena za pľedmet plnenia zmluvy - dodaných sluŽieb podľa tejto zmluvy sa uľčila na
základe vzájomnej dohody a v súlade s ustanovením $ 3 zákona č. I8l1996 Z. z. o cenách,
v zneni neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č:.87/1996 Z. z.,ktorou sa vykonávazákon
č. 1811996 Z. z. o cenách vzneni neskorších predpisov vo výške 200,00 Eur (slovom:
dvesto euľ) bez DPH, teda240 euľ vľátane DPH (slovom: dvestoštyridsat'euľ) mesačne za
vydaný mesačník s dodanými sluŽbami podľa tejto zmluvy. V pľípade spojenia čísiel
mesačníka, cena Za poskytnutu sluŽbu bude hľade ná len raz,



e--'

2. Cena zapredmet plnenia zm|wy bude uhľadená mesačne na základe poskýovateľom
vystavenej faktúľy doručenej klientovi po splnení pľedmetu zmluvy a povinností podl'a
Cl. III tejto zmluvy. Uhľada bude ľealizovaná prevodom na účet poskýovatel'a uvedeného
v záhlavi tejto zmluvy do 30 dní od doručenia faktúry klientovi'

CI. V
Termín plnenia

Zmluva o poskytnutí sluŽieb sa uzatvára na dobu uľčitú, a to od nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy do 31. decembra 2022.

čl vl
Zánikzmluvy

V;ýpovedná lehota na ukončenie zmluvy je 30 dní od doručenia písomnej výpovede druhej
zmluvnej stľane.

CI. VII
Zánerečné ustanovenia

l. Klient prehlasuje, Že obsah podkladov odovzdaných poskytovateľovi nespôsobí porušenie
príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych pľedpisov, najmä zákona
č. |85/2015 Z. z. Autoľský zákon v znení neskorších predpisov, zákoĺa č. l47 /2001 Z' z.
o reklame a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov
a príslušných ustanoveni zákona č. 5l3l199l Zb. obchodný zákonník v znení neskoľších
pľedpisov upľavujúcich nekalosúťaŽné konanie. V prípade identifikovania takýchto
materiálov od klienta zo strany poskýovateľa je poskýovateľ povinný upozorniť klienta
na uvedenú skutočnosť.

2. Táto zmluva je vyhotovená v 3 ľovnopisoch, z ktoých každý má platnost' originálu,
poskýovateľ dostane jedno vyhotovenie a klient dve vyhotovenia.

3. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňat' len písomnými dodatkami podpísan1imi
splnomocnen;imi zástupcami oboch zmluvných strán.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná dňom podpisu
opľávnenyrni zástupcami oboch zmluvných strán; ak opľávnení zástupcovia zmluvných
strán nepodpíšu túto zmluvu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu.
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom
sídle mesta Šal'a, v súlade s ustanovením $ 5a zákona č. 2lll2000 Z. z. o slobodnom
pľístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon o slobode
informácií) v zneni neskoľších predpisov v spojení s $ 47a zákona č. 40/1964 Zb.
občiansky zákonník v zneni neskoľších pľedpisov.

5. Zmluvné stľany podpisom tejto zmluvy poskytujú súhlas na Spľacovanie svojich údajov
vsúlade snariadením GDPR azákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o Zmene a doplnení niektoých zákonov, v rozsahu uvedgnom v úvodných ustanoveniach
tejto zmluvy, čo je nevyhnutné pľe riadnu identiťrkáciu zmluvných strán na účely plnenia
tejto zmluvy, a to počas trvania tejto zmluvy, najneskôľ však do lehoty vyspoľiadania
všetkých záväzkov vzniknutých na základe tejto zmluvy a uplynutím archivačnej doby.



6' Ak by niektoré.ustanovenie tejto zmluvy bolo alebodotknute ostatné u,tunou"nĺu';;Í" zmlivy. z^,li,ie:i1;l1"J.lľll#'ffjJÍľ'#
'**ľ":ľľTä: JÍlT:ä' "*ý^ zodpóuedaiĺ.i. ĺe"l u í":r" .iň,rr, o.,r, zmluvné

7 ' Akékol'vek nároky' alebo spory vypl,yvajuce z tejtozmluvy alebo v súvislosti s ňou, sazmluvné strany pokúsia uy'ieíit' íži1oÄror;.ňä; Ak'nedôjd" 
" "'ĺL"utom spoľek dohode zmluin'ých 

't'á' Ĺto'ákoi'vek 
^ ,;l;;;i"h stľán je oprávnená obrátit, sas návrhom na prísluŠný súd' Zml;;;;;"y 
'"'äiläí', že vzt,ahyviniknuté medzi nimina základe tejto zmluvy sa riadia .lou"n.kň ŕň;il'poriadkom.

8' Zmluvné strany si túto zmluw prečítali, jej obsahu poľo.zumeli, bola nimi schválená a naznak súhlasu ju vlastnoručne p"ápĹĺĺ, ŕĺe"* '.lĺ'"e ,'tru:l vyhlasujú, Že obsah tejtozmluvy plne zodpovedá ĺ"t'' 
'ŕiioenej vôli, LtoJ prejavili slobodňe' váŽne, určitea zrozumitel'ne bez omylu, bez akéhokoljvJ;;'.ndéio alebo ýzického nátlaku.

V Šali, dňa: ĺh, l- Za?z

Za poskytovatel'a:

V Šali, dňa: ? 3. zazL

Zaklienta:
I iil

/tl

Mgľ. Ivan Al'akša
konatel' Mgľ. Jozef Belický

primátor mesta


