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Príloha číslo 1 k Mediálnemu plánu číslo 799/12 
 
          
 

1) Táto zmluva sa uzatvára pre účely realizácie národného projektu „Národná infraštruktúra pre 
podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“ v rámci projektu financovaného z 
Európskeho fondu pre obnovu a rozvoj (ďalej ERDF), v rámci Operačného program Výskum a 
vývoj, ITMS pre cieľ Konvergencia č. 26220220095 a ITMS pre cieľ RKZ č. 26240220043.  

 
2) Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu 

oprávnenému vykonávať kontrolu podľa § 6 a § 10 zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore 
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a podľa článku 59 a 
nasl. nariadenia Rady (ES) 1083/2006 resp. subjektom a osobám povereným oprávnenými orgánmi 
podľa § 6 a § 10 zákona č. 528/2008 a podľa článku 59 a nasl. nariadenia Rady (ES) 1083/2006 na 
výkon kontroly. 

 
3) Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu, musí obsahovať potrebné prílohy a musí obsahovať 

nasledujúcu informáciu: Vysielaná kampaň slúži pre účely projektu „Národná infraštruktúra pre 
podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“, Kódy ITMS projektu: 262 2 022 0095, 262 
4 022 0043. 
 

4) Táto zmluva sa uzatvára na základe výnimky so Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
v znení neskorších predpisov, v zmysle § 1  ods. 2 písm. p)  ako priamy nákup vysielacieho času 
v médiách.  

 
5) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi obidvoch zmluvných strán., 

prípadne ich oprávnenými zástupcami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Ak sa do troch mesiacov 
od uzatvorenia zmluvy zmluva nezverejní platí, že k uzatvoreniu zmluvy nedošlo.  

 
6) Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu v Centrálnom 
registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky, resp. v Obchodnom vestníku.  
 

7) Dodávateľ aj odberateľ berú na vedomie povinnosť druhej strany na zverejnenie tejto zmluvy ako aj 
jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojim podpisom dávajú súhlas na zverejnenie 
tejto zmluvy vrátane príloh v plnom rozsahu.  
 

8) Vyčíslená čiastka v mediálnom pláne sa v zmysle dohody zmluvných strán bude fakturovať na štyri 
častí vždy v sume 10000 Eur bez DPH.  
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Celkové vyčíslenie kampane 
 
 

Celková suma za kampaň bez DPH   40 000 Eur  
Výška DPH       8 000 Eur  
Celková suma za kampaň vrátane DPH 48 000 Eur  
 
 
 
 
----------------------------                                                          ----------------------------- 
za dodávateľa                                                                         za odberateľa 
 
 
 

 
  


