
Zmluva o poskytnutí služby 

uzavretá v zmysle§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

Dodávateľ: 
so sídlom: 

Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o. Bánovce nad Bebravou 

ul. J. Matušku 766/19, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
IČO: 34 103 775 
DIČ: 2021101841 
IČ DPH: 
zastúpený: 

SK2021101841 
Mgr. Zuzanou Janáčovou, konateľkou 
Všeobecná úverová banka, a.s. 
SK71 0200 0000 00434574 0192 

Bankové spojenie: 
číslo účtu (IBAN): 

(ďalej len ako „Dodávate!'") 

a 

Objednávateľ: 
so sídlom: 

Obec Horné Naštice 

Obecný úrad č. 75, 956 41 Horné Naštice 
310433 IČO: 

DIČ: 
zastúpená: 

2021053408 
Jozefom Hederom, starostom obce 

(ďalej len ako „Objednávate!'") 

Článok 1. 
Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je záväzok Dodávateľa poskytnúť pre Objednávateľa službu: 
zabezpečenie tlače a dodania periodika Bánovské noviny- regionálne noviny občanov mesta a okresu 
Bánovce nad Bebravou (ďalej len Bánovské noviny). 

1. Dodávateľ sa zaväzuje

Článok II. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

a) zabezpečiť tlač a dovoz periodika Bánovské noviny do redakcie Bánovských novín
v objeme stanovenom v tejto zmluve v období od 2.3.2020 do 31.12.2020,

b) zabezpečiť spracovanie a zverejnenie textu a fotografií Objednávateľa v Bánovských
novinách v objeme a podľa dohodnutého harmonogramu.

2. Objednávateľ sa zaväzuje:
a) dodať textbvé a fotografické podklady, ktoré majú byť uverejnené v Bánovských

novinách a to vo forme uvedenej v prílohe tejto zmluvy a v termíne vždy do stredy s tým,
že príspevok bude uverejnený nasledujúci pondelok

b) odoberať Bánovské noviny v nasledovnom minimálnom objeme:
ba) počet vydaní v roku 2020: 36, 
bb) počet výtlačkov v jednom vydaní: 100, 

c) zabezpečiť odber novín z redakcie Bánovských novín vždy v utorok a následnú distribúciu
novín v obci.



Článok III. 
Dohodnutá cena 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí cenu 0,07 € bez DPH za jeden výtlačok
Bánovských novín. Celková cena objednanej služby je 302,40 € vrátane DPH (252,- € bez DPH,
50,40 € DPH 20 %) a je splatná na základe faktúry vystavenej Dodávateľom.

2. Cena je dohodnutá na obdobie od 2.3.2020 do 31.12.2020.
3. Zmluvné strany sa dohodli na splatnosti faktúry 14 dní od doručenia Objednávateľovi.
4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona NR SR

č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Článok IV. 
Platnosť zmluvy 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva sa
uzatvára na dobu určitú: odo dňa podpísania zmluvy oboma stranami do 31.12.2020.

2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy odstúpiť s okamžitou platnosťou, ak
druhá zmluvná strana vážne alebo opätovne porušuje ktorúkoľvek zmluvnú povinnosť
vyplývajúcu z tejto zmluvy.

Článok V. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom tejto zmluvy, a že táto zmluva bola spísaná
na základe ich slobodnej vôle, obsahu zmluvy porozumeli.

2. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých 1 exemplár dostane Objednávateľ a 1
Dodávateľ.

3. Zmeny a doplnky k tejto zmluve o spolupráci musia byť číslované, vyhotovené písomne a musia
byť podpísané štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

4. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve o spolupráci sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka
č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § Sa zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov.

V Bánovciach nad Bebravou, dňa: 2.3.2020 
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