číslo:

ZMLUVA O INZERCII

42 122 0094

uzatvorená podľa § 269 ods.2 obchodného zákonníka

Dodávateľ

Odberateľ

REGIONPRESS, s.r.o.

Technické služby Mesta Svit
Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit

Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava
Č.účtu: 2626824262/1100, Tatra banka, a.s.
SK90 1100 0000 0026 2682 4262

IBAN:

BIC (SWIFT):

IČO: 36252417
IČ DPH: SK2021703552

TATRSKBX

DIČ: 2021703552

názov titulu
Popradsko-Kežmarsko

IČO: 00186864

Pošt.adr.:

IČ DPH: SK2021212545

Agent.klient:

DIČ: 2021212545

Č. obj:

vydania

Poznámka

32,33,34,35,36,37,38,39/2022

typ

umiest.

6

B

cena/vyd.

počet

18,40

8

celkom
147,20

spolu
Súhlasím so zasielaním elektronických faktúr na
emailovú adresu: slavka.galiniakova@svit.sk

147,20 €
Cena bez DPH

29,44 €
20% DPH

za dodávateľa

za odberateľa

Berithová Alena
objednávku vystavil: ....................................................

Ing. Hus Igor
objednávku vystavil: ....................................................

Poprad
10.08.2022
.............................................. dňa ..................................

poznámka

Poprad
10.08.2022
............................................. dňa ..................................

176,64 €
Cena s DPH

Zmluvné podmienky Rámcovej zmluvy o inzercii pre rok 2022:
1. Predmetom tejto rámcovej zmluvy o inzercii („Rámcová zmluva“), je:
a) záväzok Dodávateľa podľa požiadaviek Odberateľa poskytnúť Odberateľovi reklamný priestor v týždenníku REGIONPRESS ev.č. MK SR 3676/09 (ďalej tiež ako „Inzercia“ alebo len „poskytnutá Inzercia“) a poskytnúť
Odberateľovi vernostnú zľavu z každej zrealizovanej Inzercie v zmysle Rámcovej zmluvy;
b) záväzok Odberateľa preinzerovať zmluvne dohodnutý objem Inzercie (definovaný v časti Rámcovej zmluvy: Zmluvný obrat, Celkom bez DPH) (ďalej aj ako „Objem Inzercie“), a zároveň riadne a včas uhrádzať
Dodávateľovi za poskytnutú Inzerciu príslušnú odplatu;
pričom obe zmluvné strany sa zaväzujú pri spolupráci dodržiavať všetky podmienky uvedené v tejto zmluve.
2. Inzercia bude čerpaná postupne, vždy na základe konkrétnej požiadavky Odberateľa a jej akceptácie Dodávateľom. Požiadavka musí obsahovať relevantné informácie na poskytnutie Inzercie, ktoré vychádzajú z
písomných pokynov Odberateľa, z e-mailovej alebo telefonickej komunikácie Odberateľa a Dodávateľa, z dodaných písomných, grafických alebo iných podkladov pre poskytnutie Inzercie (ďalej spoločne len „podklady“),
vrátane identifikácie regionálnej mutácie týždenníka REGIONPRESS, týždňa jeho vydania a veľkosti inzerátu (inzertného typu). V prípade nových inštrukcií, zmien, resp. dodatočných upresnení má Dodávateľ možnosť
nerealizovať obsah požiadavky na zmenu a upresnenia, ktoré mu boli doručená po uplynutí lehoty uvedenej v bode 4. ods. d) týchto podmienok
3. Informácie o termínoch vydania týždenníka REGIONPRESS sú zobrazené v časti Rámcovej zmluvy s názvom: Dátumy vydania v roku 2022, informácie o možnostiach veľkosti inzerátu (inzertných typoch) sú vyznačené v
časti Rámcovej zmluvy s názvom rozmery inzercie (mm), kde rozmer inzertného typu sa určuje výberom pozície typu v tabuľke a priradenia šírky v stĺpcoch a výšky v riadkoch. Odberateľ je vždy oprávnený jednotlivé
požiadavky realizovať tiež prostredníctvom internetovej stránky Dodávateľa www.regionpress.sk („internetová stránka“).
4. Zmluvné strany sa dohodli na nižšie uvedených pravidlách, týkajúcich sa:
a) zrušenia požiadavky k uverejneniu inzercie - Odberateľ je oprávnený odvolať, resp. zrušiť doručenú požiadavku na uverejnenie Inzercie len s výslovným súhlasom Dodávateľa, pričom obe zmluvné strany budú
komunikovať preukázateľným spôsobom (písomne, formou e-mailovej komunikácie na emailové adresy uvedené v Rámcovej zmluve, resp. oznámené druhej zmluvnej strane, prípadne prostredníctvom telefonickej
komunikácie, uskutočnenej oprávnenými osobami (ďalej len „preukázateľný spôsob“);
b) technologických obmedzení kvality tlače – vzhľadom na technologické obmedzenia kvality tlače sa poskytnutá Inzercia nemusí úplne zhodovať s podkladmi Odberateľa; pre riadne splnenie záväzku Dodávateľa postačuje,
ak je uverejnenou Inzerciou splnený účel požiadavky aspoň z obsahovej stránky, pričom Odberateľ následky uvedených obmedzení kvality tlače nie je oprávnený považovať za vady poskytnutej Inzercie;
c) práva neuverejniť Inzerciu aj bez udania dôvodu - Dodávateľ je oprávnený odmietnuť poskytnutie Inzercie aj bez udania dôvodu, pričom túto skutočnosť je Odberateľovi povinný preukázateľným spôsobom oznámiť, a to
najneskôr do 3 pracovných dní po obdržaní posledného podkladu, alebo inej skutočnosti, ktorá sa týka príslušnej požiadavky; Dodávateľ nebude povinný v tejto súvislosti povinný Odberateľovi uhrádzať žiadne peňažné
alebo nepeňažné plnenia sankčného alebo iného charakteru. V prípade, ak rozhodnutiu o neuverejnení inzercii zo strany Dodávateľa príde až po zaplatení inzercie, Odberateľovi vzniká nárok na dodatočné poskytnutie
Inzercie, ktorej peňažná hodnota podľa aktuálnych cenových podmienok Dodávateľa zodpovedá peňažnej hodnote neposkytnutej Inzercie;
d) lehoty na doručenie grafických podkladov k tlači - Odberateľ je povinný Dodávateľovi doručiť všetky podklady pre poskytnutie určitej Inzercie najneskôr 5 dní pred dňom, ktorý je pre príslušnú regionálnu mutáciu
týždenníka REGIONPRESS určený Dodávateľom ako deň uzávierky, pričom deň uzávierky môže Dodávateľ meniť (aj bez súhlasu Odberateľa) v prípade štátnych sviatkov, alebo iných mimoriadnych udalostí; v prípadoch
nedoručenia všetkých potrebných podkladov do dňa uzávierky pre príslušnú regionálnu mutáciu týždenníka REGIONPRESS, sa príslušná požiadavka považuje za nepodanú, ak Dodávateľ nerozhodne inak;
e) neoprávneného poskytnutia zľavy - v prípade, ak zamestnanec Dodávateľa, alebo obchodný zástupca Dodávateľa omylom (resp. z iného dôvodu) poskytne Odberateľovi zľavu, ktorá je v rozpore s Rámcovou zmluvou (vo
väčšou rozsahu), Dodávateľ je oprávnený ihneď po zistení tejto skutočnosti zjednať nápravu a pre vzniknutý finančný rozdiel Odberateľovi vystaviť a doručiť príslušnú faktúru so splatnosťou nie viac ako 15 dní odo dňa
vystavenia faktúry, Odberateľ je povinný takto vystavenú faktúru akceptovať a Dodávateľovi doplatiť vzniknutý finančný rozdiel;
f) emailovej komunikácie – Odberateľ sa zaväzuje udržiavať emailovú adresu v platnosti počas celej doby trvania Rámcovej zmluvy, pravidelne ju kontrolovať, dodržiavať pravidlá internetovej bezpečnosti, riadne prijímať,
evidovať, archivovať a kontrolovať správy od Dodávateľa, ako aj oznámiť Dodávateľovi každú poruchu, resp. zmenu uvedenej emailovej adresy;
g) oprávnených osôb – v súvislosti s Rámcovou zmluvou konajú za zmluvné strany vo všetkých veciach osoby uvedené v Rámcovej zmluve („oprávnené osoby“); zmluvné strany sa zaväzujú si vzájomne, preukázateľným
spôsobom, oznámiť každú zmenu, resp. rozšírenie okruhu, oprávnených osôb.
5. Ak bude požiadavka Odberateľa nesprávna, technicky nerealizovateľná alebo nebudú dodané podklady z jeho strany včas, prípadne nebude možné takúto požiadavku akýmkoľvek iným spôsobom zrealizovať, Dodávateľ
upozorní Odberateľa na túto skutočnosť preukázateľným spôsobom, a to najneskôr do termínu uzávierky na doručenie podkladov na uverejnenie Inzercie. Informácia o čase uzávierky je dostupná na internetovej stránke
Dodávateľa. Obidve strany budú následne hľadať spoločné riešenie ako vzniknutý problém odstrániť.
6. Požiadavka sa považuje za akceptovanú Dodávateľom v prípade, že v lehote 3 pracovných dní odo dňa prijatia úplnej požiadavky nedôjde k odmietnutiu poskytnutia Inzercie zo strany Dodávateľa alebo ak pred uplynutím
uvedenej lehoty Dodávateľ fakticky zrealizuje Inzerciu v zmysle požiadavky Odberateľa.
7. Dodávateľ má nárok na uhradenie odplaty za poskytnutie Inzercie („Odplata“) Ku každému peňažnému plneniu v rámci Odplaty bude pripočítaná DPH v zákonnej výške.
8. Dodávateľ Odberateľovi vystaví faktúru za účelom úhrady Odplát za poskytnutie Inzercie, a to pre Inzerciu, ktorá bola Odberateľovi poskytnutá v rámci každého jednotlivého kalendárneho týždňa trvania Rámcovej zmluvy,
pričom každá takáto faktúra je splatná v lehote splatnosti faktúry, ktorá nesmie byť kratšia ako 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.
9. V prípade, ak si dodávateľ ako formu fakturácie zvolí elektronickú faktúru, v súlade s ustanovením § 71 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“)
súhlasí so zasielaním elektronických faktúr počas kalendárneho roka 2022 a súhlasí s nasledujúcimi podmienkami ich zasielania:
a) Dodávateľ pri vystavení prvej elektronickej faktúry bude informovať Odberateľa akým spôsobom a formou zabezpečil ustanovenia § 71 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. ods. 3.
b) Meno, Priezvisko a e-mailová adresa ku ktorej má výlučný prístup poverená osoba Dodávateľa zodpovedná za prijatie elektronickej faktúry. Údaje o poverenej osobe sú uvedené v sekcii Poznámka tejto zmluvy o inzercii.
V prípade zmien poverenej osoby bude Odberateľ bezodkladne informovať Dodávateľa.
c) Faktúra sa považuje za doručenú dňom odoslania na mailovú adresu poverenej osoby.
d) Dodávateľ nezodpovedá za poškodenie alebo neúplnosť údajov spôsobené poruchou počas doručovania prostredníctvom siete internet alebo vzniknuté z dôvodu akejkoľvek nemožnosti zákazníka pripojiť sa do siete
internet, prípadne za únik informácií z jeho e-mailu. V prípade nedoručenia elektronickej faktúry sa Odberateľ zaväzuje bezodkladne o tejto skutočnosti informovať Dodávateľa prostredníctvom e-mailovej adresy:
fakturacia@regionpress.sk. V prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti podľa predchádzajúcej vety sa elektronická faktúra považuje za riadne doručenú a Dodávateľ nie je povinný jej odoslanie preukazovať.
10. Odberateľ má právo odvolať zasielanie elektronickej faktúry písomnou formou doručenou Dodávateľovi.
11. V prípade, ak si dodávateľ ako formu fakturácie zvolí možnosť fakturácie v papierovej podobe po vydaní, dodávateľ je oprávnený účtovať za každú zásielku obsahujúcu vytlačenú faktúru a výtlačok novín manipulačný
poplatok do výšky 2 eur za každú zásielku plus príslušná DPH.
12. Dodávateľ Odberateľovi poskytuje dohodnutú zľavu z každej jednotlivej Odplaty za poskytnutie Inzercie v týždenníku REGIONPRESS, a to vo výške v percentuálnych bodoch, ktorá je ďalej uvedená v časti Rámcovej
zmluvy s názvom rámcová zľava (ďalej len „zľava“). Uvedená zľava sa vypočíta vždy z príslušného peňažného plnenia bez DPH. Konkrétna výška každej jednotlivej Odplaty za poskytnutie Inzercie sa po tejto zľave
zaokrúhľuje matematicky na celé eurocenty.
13. V prípade, ak si Odberateľ počas doby platnosti Rámcovej zmluvy neobjedná Inzerciu v rozsahu Objemu Inzercie/Zmluvného obratu uvedeného v Rámcovej zmluve alebo ak z akéhokoľvek dôvodu na strane Odberateľa
nedôjde počas doby platnosti Rámcovej zmluvy k preinzerovaniu celého Objemu Inzercie/Zmluvného obratu, Odberateľ je povinný uhradiť Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške:
a) 10% z cenníkovej ceny inzercie uverejnenej na základe tejto zmluvy v roku 2022 v prípade, ak je rozdiel medzi zmluvne dohodnutým a realizovaným objemom inzercie viac ako 50% objemu dohodnutého ako Zmluvný
obrat
b) 10% z rozdielu medzi Zmluvným obratom a reálne odinzerovaným objemom inzercie v prípade, ak je rozdiel medzi zmluvne dohodnutým a realizovaným objemom inzercie 50% alebo menej z objemu dohodnutého ako
Zmluvný obrat
14. Nárok na zmluvnú pokutu podľa bodu 13 automaticky zaniká, ak je rozdiel medzi zmluvne dohodnutým a realizovaným objemom inzercie do 25% Zmluvného obratu a odberateľ uzatvorí do 31.12.2022 obdobnú zmluvu s
dodávateľom, v ktorej bude zmluvný objem pre rok 2023 vypočítaný ako súčet Zmluvného obratu z roku 2022 a rozdielu medzi skutočným čerpaním v roku 2022 a Zmluvným obratom v roku 2022.
14. Nárok na zmluvnú pokutu podľa bodu 13 automaticky zaniká v prípade platnosti výnimočného alebo núdzového stavu na území Slovenskej republiky po dobu najmenej 90 dní počas roka 2022.
15. Odberateľ je oprávnený uplatňovať vady poskytnutej Inzercie, a to výlučne len spôsobom a lehotách podľa tohto bodu. V prípade, ak Odberateľ zistí vady, alebo iné nedostatky poskytnutej Inzercie, Odberateľ je
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oprávnený tieto vady u Dodávateľa uplatniť výlučne na základe písomného oznámenia, ktoré musí byť Dodávateľovi riadne doručené najneskôr do 14 dní odo dňa poskytnutia Inzercie, t.j. odo dňa uverejnenia príslušnej
Tlačoviny, ktorá obsahuje túto Inzerciu (táto prekluzívna lehota začína plynúť vo vzťahu ku každej Tlačovine osobitne). V prípade, ak Dodávateľ včas uplatňované vady uzná, Odberateľ má právo na zľavu z Odmeny za
vadne poskytnutú Inzerciu alebo právo na uverejnenie náhradnej Inzercie, ktorej peňažná hodnota podľa aktuálnych cenových podmienok Dodávateľa zodpovedá peňažnej hodnote objednanej vadne poskytnutej Inzercie,
pričom náhradná Inzercia bude poskytnutá prostredníctvom totožnej Tlačoviny.
16. Ak Inzercia nebude poskytnutá (resp. bude poskytnutá len čiastočne, alebo s nedostatkami) z dôvodov na strane Odberateľa, Odberateľ je povinný Dodávateľovi taktiež riadne a v celom rozsahu uhradiť Odplatu na
poskytnutie tejto Inzercie.
17. Odberateľ zodpovedá za to, že objednaná Inzercia je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a že poskytnutím/uverejnením Inzercie nebudú v žiadnom prípade porušené, alebo inak dotknuté akékoľvek
práva dodávateľa alebo tretích osôb (napr. právo na ochranu osobnosti a pod.), a ďalej, že všetky skutkové tvrdenia uvedené v Inzercii sú v plnom rozsahu pravdivé. Odberateľ ďalej Dodávateľovi zodpovedá za všetky
škody, ktoré Dodávateľovi vzniknú v súvislosti so zverejnením Inzercie.
18. V prípade, ak zverejnená Inzercia založí akejkoľvek tretej osobe bezplatné právo na opravu, odpoveď alebo dodatočné oznámenie v zmysle zákona č. 167/2008 Z.z. (tlačový zákon), Odberateľ sa zaväzuje Dodávateľovi
uhradiť tiež osobitnú odplatu za uverejnenie takejto Inzercie, pričom pri stanovení príslušných cenových podmienok Dodávateľ vychádza z cenových podmienok uvedených v bode 5) týchto zmluvných podmienok (bez
poskytnutia zľavy). Odberateľ sa zaväzuje takúto osobitnú odplatu Dodávateľovi uhradiť na základe vystavenej a doručenej faktúry, ktorej splatnosť nebude dlhšia ako 15 dní odo dňa vystavenia faktúry. Dodávateľ uvedenú
faktúru Odberateľovi doručí bez zbytočného odkladu po uverejnení príslušného práva na opravu, odpoveď alebo dodatočné oznámenie v zmysle zákona č. 167/2008 Z.z. (tlačový zákon).
19. Odberateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu poskytnúť inzertný priestor v týždenníku REGIONPRESS, ktorý je predmetom tejto zmluvy, tretej osobe, a to za odplatu ani bezodplatne. V prípade porušenia
tohto záväzku sa odberateľ zaväzuje uhradiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške plnej sumu zľavy, ktorú čerpal na základe tejto zmluvy.
20. Odberateľ získava spolu so zmluvou nárok na ďalšie zľavy a bonusy uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
21. Odberateľ týmto poskytuje Dodávateľovi súhlas so spracovaním osobných a iných údajov, ktoré Odberateľ uviedol v tejto Rámcovej zmluve, alebo ktoré Odberateľ uvedie v príslušných požiadavkách, pričom uvedený
súhlas sa poskytuje na dobu neurčitú.
22. V prípade, že sa Odberateľ dostane do omeškania s akoukoľvek platbou vyplývajúcou z tejto Rámcovej zmluvy, Odberateľ je povinný Dodávateľovi uhradiť úroky z omeškania vo výške 15 % ročne, a taktiež zmluvnú
pokutu vo výške 0,07 % denne z dlžnej sumy, kde zmluvná pokuta je najmenej v sume 100 €. Pri omeškaní o viac ako 180 dní, má Dodávateľ právo túto skutočnosť (omeškanie Odberateľa) uverejniť ľubovoľným spôsobom.
Ak dôjde k akémukoľvek porušeniu povinnosti na strane Odberateľa, má Dodávateľ zároveň právo požadovať náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s porušením povinností Odberateľa vznikla.
23. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, rozumejú jej, uvedomujú si záväzky z nej vyplývajúce, podmienky v nej považujú za spravodlivé, výhodné a budú sa ňou za každých okolností riadiť.
24. Táto zmluva sa mení iba písomnou formou.
25. Všetky vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa spravujú a budú spravovať zákonom č. 513/1991 zb.
26. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo s touto zmluvou súvisiacich rozhodne všeobecný súd podľa príslušných všeobecne záväzných procesných
právnych predpisov. Výber (opciu) súdu (konania) pre každý jednotlivý spor uskutočňuje svojím podaním zmluvná strana, ktorá podáva návrh na začatie konania (žalobu); pre vykonanie opcie nie je potrebný súhlas druhej
zmluvnej strany.
Príloha č. 1 Rámcovej zmluvy o inzercii pre rok 2022:
Neinzertné zľavy a bonusy pre obchodných partnerov spoločnosti Regionpress:
1. Odberateľ má nárok na zľavu vo výške 30% z cenníkových cien distribúcie letákov a ostatných materiálov neadresnej distribúcie. V prípade objednania roznosu viac ako 100.000 ks letákov má nárok na osobitnú zľavu.
Detaily ustanoví osobitná zmluva.
2. Odberateľ má nárok na zľavu vo výške 30% z cenníkov cien produktu Leták, ktorý zahŕňa prípravu podkladov, grafickú výrobu, tlač, plánovanie a organizáciu kampane pre neadresnú distribúciu propagačných materiálov
do schránok domácností a firiem v SR. V prípade objednania výroby a distribúcie viac ako 100.000 ks letákov má nárok na osobitnú zľavu. Detaily ustanoví osobitná zmluva.
3. Odberateľ má nárok na zľavu vo výške 30% z cenníkových cien produktu Firemná zásielka, ktorý zahŕňa zahŕňa analýzu potenciálu a výber príjemocv listu, prípravu podkladov, grafickú výrobu, tlač, plánovanie a
organizáciu kampane pre adresné oslovenie firiem v SR. Detaily ustanoví osobitná zmluva.
4. Odberateľ má nárok na bezplatnú analýzu potenciálu online reklamy na Google (Analýza kľúčových slov) alebo bezplatnú Profesionálnu servisnú prehliadku (audit) používaných nástrojov online marketingu v systémoch
Google a Facebook.
5. Pri určovaní ceny za objednané služby v online marketingu má Odberateľ nárok na všetky zľavy a výhody poskytované klientom so viazanosťou služieb v oblasti Online marketingu na 12 mesiacov (maximálne zľavy).

Spracované systémom HELIOS Orange

