Zmluva o mediálnej podpore
ktorú uzavreli:
Zmluvné strany:
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z.
Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
Redakcia MY Oravské noviny
IČO: 35790253
IČ DPH: SK2020278766
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
Číslo účtu: 2624043331/1100
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2471/B
v zastúpení: Dušanom Devánom, na základe splnomocnenia
a
Obec Zázriva
Stred 409, 027 05 Zázrivá
IČO: 00315010
DIČ: 2020561906
V zastúpení: JUDr. Matúš Mních
ďalej len Partner
I.

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vzájomná spolupráca oboch zmluvných strán
na kultúrno-spoločenskej akcii
Zázrivský diferák konanej ktoré sa budú konať
28. augusta 2016 v Zázrivej
II. ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZMLUVY
Petit Press, a. s. sa v tejto zmluve zaväzuje, že:
1. Uverejní na základe objednávky pre partnera propagáciu akcie “Zázrivský diferák“
v týždenníku MY Oravské noviny 16. augusta 2016 v rozmere 127,5 x 171 mm, farebnosti PLNÁ
FARBA v hodnote 97,75 € bez DPH, čo je suma so 75-percentnou zľavou pre mediálnu podporu.
2. Pred uverejnením inzercie zašle partnerovi zálohovú faktúru na úhradu vopred.
3. Po uverejnení inzercie zašle partnerovi faktúru zúčtovaciu spolu s výtlačkom, kde je uverejnená.
4. Bude pri činnosti podľa tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a profesionálnosťou.
5. Bez vzájomného súhlasu sa od dohody odchýli, len ak je to naliehavo nevyhnutné a v záujme
oboch zmluvných strán.
6. Včas odovzdá informácie potrebné na zriadenie záležitosti, pokiaľ z ich povahy nevyplýva, že ich
má partner obstarať sám.
Partner sa v tejto zmluve zaväzuje, že:
1. Podklady pre tlač a podrobné informácie na uverejnenie dodá Petit Pressu najneskôr 5 dní pred
uverejnením v týždenníku.
2. Na podujatí zabezpečí propagáciu týždenníka MY Oravské noviny v celkovom scénografickom
riešení podujatia (umiestnenie tabule s logom na pódiu).
3. Na plagátoch akcie a letákoch zverejní logo týždenníka MY Oravské noviny.
4. V reklame v ostatných médiách uvedie MY Oravské noviny ako mediálneho partnera v rovnakej
veľkosti ako sponzorov.
5. Umožní redaktorom monitoring podujatia.
6. Bude pri činnosti podľa tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a profesionálnosťou.

7. Oznámi Petit Pressu všetky okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na zmenu obstarávanej činnosti.
8. Bez vzájomného súhlasu sa od dohody odchýli, len ak je to naliehavo nevyhnutné a v záujme
oboch zmluvných strán.
9. Partner sa zaväzuje, že zaplatí do 15 dní Petit Pressu škodu v plnej výške, ktorá vznikne Petit
Pressu na základe súdneho rozhodnutia o náhrade škody tretej strane a rozhodnutia o pokute z
dôvodu zverejnenia textu zadaného partnerom.
III. PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Partner sa zaväzuje, že za zverejnenie reklamy zaplatí 97,75 € bez DPH.
2. Najneskôr do 7 dní pred prvým zverejnením uhradí zálohovú faktúru vo výške 117,30 € s DPH.
3. Ak partner nedodrží podmienky uvedené v bode II., doplatí rozdiel medzi dohodnutou cenou
a cenníkovou cenou t. j. cenou bez zľavy.
IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 25. augusta 2015 a platnosť nadobúda dňom podpisu.
2. Akékoľvek doplnenie tejto zmluvy je možné jedine písomnou formou za súhlasu oboch
zmluvných strán.
3. Obe strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne a že sú s jej obsahom dôkladne
oboznámené na dôkaz čoho ju podpisujú.

V Tvrdošíne dňa 27. júla 2016

V Zázrivej dňa 27. júla 2016

……………………………………
Petit Press

…………………………………
Partner

