
Návrh zmluvy: Kováč MNEWIS 
 

Z m l u v a 
o spolupráci pri príprave, spracovaní, vydávaní a dodávaní regionálnej periodickej tlače 
„Seredské novinky“, uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269, ods. 2, Zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov. 
 
 

Článok l. 
Zmluvné strany 

Názov:                                          Mesto Sereď                                                   V prípade inzercie 
Sídlo:                                            Sereď, Námestie Republiky č.1176/10           vydavateľom musí 
IČO :                                             00306169                                                        byť Dom kultúry 
Štatutárny orgán:                          Mgr. Vladimír Vranovič – primátor mesta  
                                                      (vydavateľ) 

 
a 

 
Obchodné meno:                          Marcel Kováč – MNEWIS 
Sídlo:                                            SR, 926 01 Sereď, Mlynárska 70/10 
IČO:                                             34953299 
IČ DPH:                                       SK 1020269580  
                                                     (zodpovedný redaktor) 
Vydavateľ a zodpovedný redaktor sú ďalej v tejto zmluve spoločne označovaní aj ako zmluvné 
strany. 

 
Článok II. 

Úvodné ustanovenia 
 
Vydavateľom periodickej tlače Seredské novinky (ďalej len SN) je mesto Sereď, registrované 
MK SR pod číslom EV 3405/09. Touto zmluvou poveruje zodpovedného redaktora (ďalej len 
ZR) zabezpečiť prípravu, obsah a vyhotovenie periodika SN. 
Zodpovedný redaktor pripraví,spracuje,vydá a dodá mestu Sereď dohodnuté množstvo vydaní 
mesačníku  Seredské novinky v zmysle tejto zmluvy. 
Zmluvné strany vzájomne prehlasujú,  že označenie  zmluvných strán  uvedené v záhlaví tejto 
zmluvy, zodpovedá skutočnosti. 
 

Článok III. 
                                                                Predmet zmluvy 
 
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok ZR pripravovať,  spracovať  a zabezpečiť  výrobu  a  
dodanie regionálnej periodickej tlače (ďalej len SN) pre vydavateľa v počte 10 čísiel v roku, 
okrem mesiacov január a august 2010. 
2. Predmetom   tejto zmluvy   je   záväzok   ZR  zhromažďovať,   spracovávať,  pripravovať  
a zverejňovať  informácie  a  príspevky  zo  zasadnutí mestského zastupiteľstva,  z  kultúrno-
spoločenských  a športových podujatí v meste Sereď,  uverejňovať príspevky spoločenských 
organizácií na území mesta a občanov mesta,informácie o dianí v meste,z vlastného podnetu, 
alebo na podnety občanov mesta v periodiku SN. 
 



3. Vydavateľ  sa  zaväzuje   poskytovať  na  žiadosť  ZR  všetky  dostupné  údaje,   informácie,  
podnety a podklady a uhrádzať faktúrovanú sumu za jednotlivé vydania v súlade s ustanovením 
tejto  zmluvy.   Vydavateľ  sa  zväzuje  k  rešpektovaniu  všetkých  platných  zákonov  SR,   
k rešpektovaniu  novinárskej  slobody  ZR,    k  jeho  slobodnému  prístupu   k  informáciám  a  
slobodnému výberu informácií. 
4. Uzávierka nadchádzajúcich čísiel je vždy 25. dňa v mesiaci pre nasledujúce číslo vydania. Ak 
tento dátum pripadne na deň pracovného voľna, pracovného pokoja alebo sviatok, uzávierka sa 
presúva na posledný pracovný deň pred týmto dňom. ZR spracuje poskytnutý materiál v zmysle 
bodov  2 a 3  v  čl. III.  a dodá  SN  v prvej  dekáde  nasledujúceho mesiaca po uzávierke,  ak sa  
zmluvné strany nedohodnú inak. 
5. Termíny uzávierky a vydania je možné meniť iba po vzájomnej dohode ZR a vydavateľa. 
6. Táto zmluva povoľuje zverejnenie platenej inzercie v mesačníku Seredské novinky v rozsahu 
poslednej jednej tretiny plochy mesačníka. Vylučuje sa akákoľvek obrazová alebo textová 
erotická inzercia, alebo inzercia s erotickým kontextom. 

 
Článok IV. 

Cena a platobné podmienky  
 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za jedno vydanie periodika SN v tejto technickej kvalite: 
plnofarebný  4+4 CMYK,  lepený  alebo šitý,  formát A4,  tlačený  ofsetovou  tlačou na papier 
gramáže min. 56g/m2, spracovanie, vydanie a dodanie na miesto určenia v počte  6600  kusov 
výtlačkov o  16 alebo 32 stranách   /21 strán Seredských noviniek,11 strán inzercia/ je  2500 € 
bez  DPH. 
2. Cena  a technické  spracovanie  je  stanovená  na dobu  neurčitú od podpisu  a nadobudnutia 
právoplatnosti tejto zmluvy. 
3. Spôsob  financovania  je  nasledovný:  ZR Seredských noviniek po dodaní každého vydania 
v tlačenej aj elektronickej verzii (súbor formátu PDF zaslaný emailom prednostovi úradu alebo 
informatikovi úradu) vystaví a odovzdá faktúru na úhradu vydavateľovi.Vydavateľ sa zaväzuje 
uhradiť faktúru na účet ZR v stanovenej lehote 10 dní od doručenia faktúry ZR. 

 
Článok V. 

Práva a povinnosti vydavateľa 
 
l. Vydavateľ sa zaväzuje poskytovať ZR informácie a materiály na vykonanie činnosti, ktorá je 
predmetom tejto zmluvy podľa platných zákonov. 
2. Vydavateľ sa zaväzuje, že uhradí ZR sumu v zmysle čl. IV tejto zmluvy. 
3. Ak ZR nesplní svoje povinnosti v zmysle uvedenej zmluvy a bez zavinenia vydavateľa poruší 
ustanovenia  uvedené v zmluve o vydaní SN,  môže  vydavateľ od tejto  zmluvy odstúpiť,  alebo 
žiadať zníženie ceny vydania. 

 
Článok VI. 

Práva a povinnosti zodpovedného redaktora (ZR) 
 
1. ZR  sa  zaväzuje,  že  činnosť  podľa  tejto  zmluvy  vykoná kvalitne,  zodpovedne v zmysle 
tlačového zákona, za odplatu a v čase stanovenom v tejto zmluve. 
2. ZR sa zaväzuje informovať vydavateľa o stave, množstve a charaktere jednotlivých príspev- 
kov nasledujúceho čísla a o vykonávaní činnosti v zmysle tejto zmluvy. 
3. ZR je oprávnený ukončiť dodávku SN a vypovedať zmluvu v prípade, že vydavateľ neplní 
zmluvné záväzky, vyplývajúce z tejto zmluvy. 



4. Vydavateľ má právo,  po dohode so ZR,  posunúť vydanie nasledujúceho čísla časopisu  na  
iný  termín,  alebo  po  predchádzajúcej  objednávke  požiadať  vydanie  mimoriadne  vydanie 
časopisu. ZR je povinný žiadosti vydavateľa vyhovieť.

                                                                    Článok VII. 
Trvanie a zánik zmluvy 

 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a po jej 
schválení Mestským zastupiteľstvom v Seredi. 
2. Zmluva sa uzatvára od 01. 01. 2010 na dobu neurčitú. 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť písomne:  
a/ výpoveďou, bez udania dôvodu s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od 
prvého dňa doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane  
b/ okamžitým odstúpením od zmluvy v prípadoch uvedených v zmluve v bode 3. čl.V. a v bode 
3. čl. VI.  
c/ dohodou zmluvných strán 
4. Vypovedanie zmluvy vydavateľom musí byť schválené  Mestským zastupiteľstvom v Seredi. 
Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom doručenia písomnej výpovede zmluvnej strane, 
ak v zmluve nie je uvedené inak. 
 

Článok VIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného 
súhlasu druhej zmluvnej strany trvale previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmlu-
vy na inú osobu.Zodpovedný redaktor môže poveriť úkonmi potrebnými k vydaniu periodika inú 
osobu iba počas doby vlastnej práceneschopnosti a to na vlastné náklady. 
2. Pri plnení svojich povinností sú zmluvné strany povinné postupovať tak, aby nedošlo k poško-
deniu práv a oprávnených záujmov zmluvných strán. 
3. Zmluvné  strany  môžu  zmeny  alebo doplnenia k tejto zmluve robiť len v písomnej forme po 
vzájomnej dohode. 
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch a to pre každého účastníka jeden rovnopis. 
5. Účastníci túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a to tak, aby v budúc-
nosti  nenastali  žiadne  pochybnosti  o tom,  čo chceli  jej  obsahom  vyjadriť.  Účastníci obsah  
zmluvy poznajú a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.  
 
 
 
 
Za mesto Sereď primátor  
Mgr. Vladimír Vranovič                                          Marcel Kováč – MNEWIS  
         vydavateľ                                                             zodpovedný redaktor 
 
 
V Seredi, dňa ................... 2010 


