
ZMLUVA O PREVODE PREDPLATITEĽSKÉHO KMEŇA 

uzavretá podľa § 269, ods.2 Obch.zák. 
 

 

 

Prevodca:  

obchodné meno: Perfekt, a.s. 

sídlo: Zimná č.8, 821 02 Bratislava 

IČO: 00680303 

DIČ/IČ DPH: 2020312074/Sk2020312074 

registrácia: Obchodný register OS Bratislava I, Odd,Sa, vl.č.33/B 

štatutárny orgán: Ing.Eduard Drobný, predseda predstavenstva 

 Ing.Miroslav Mázik, podpredseda predstavenstva 

bankové spojenie:  

 

Nadobúdateľ:  
obchodné meno: Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, 

sídlo: Lamačská cesta č.8/A, 811 04 Bratislava 

IČO:  151882 

DIČ/IČ DPH:  2020798395/SK2020798395 

štatutárny orgán:  prof.RNDr.Ján Turňa,CSc., riaditeľ 

bankové spojenie: Štátna pokladnica, číslo účtu: 7000064743/8180 

 

 

čl. I. 

 

Zmluvou o prevode vydavateľského oprávnenia časopisu Quark uzavretou zmluvnými 

stranami dňa 23.5. 2013 nadobúdateľ získal počnúc mesiacom jún 2013 oprávnenie na 

vydávanie časopisu Quark. Nadobúdateľ poveril prevodcu vydaním a distribúciou celé-

ho vytlačeného nákladu časopisu Quark č. 6/2013 – jún, vrátane úhrad všetkých pria-

mych nákladov spojených s výrobou tohto čísla časopisu, ako aj fakturáciou tržieb 

z predaja a inzercie.  Finančné vyhodnotenie časopisu Quark č. 6 – jún tvorí prílohu č. 1 

zmluvy. Finančné vysporiadanie predplatného od č. 7 – júl až 12 – december 2013, vrá-

tane nových predplatiteľov, ktorí pribudli do 30. 6. 2013 tvorí prílohu č. 2 zmluvy. 

Predmetom zmluvy o prevode vydavateľského oprávnenia neboli právne vzťahy 

k predplatiteľom, ktoré vznikli medzi prevodcom a predplatiteľmi na rok 2013. Prevod-

ca odovzdal nadobúdateľovi zoznam predplatiteľov, od ktorých vybral predplatné. 

Z dôvodu, že od čísla 6/2013 je vydavateľom časopisu Quark nadobúdateľ, ktorý plní 

záväzky voči predplatiteľom podľa zoznamu prevodcu, zmluvné strany uzatvárajú túto 

zmluvu. 

 

čl. II. 

 

Nadobúdateľ vyfaktúruje prevodcovi predplatné časopisu Quark za mesiace júl až de-

cember 2013, vrátane nových predplatiteľov, ktorí pribudli do 30. 6. 2013, ktoré pre-

vodca prijal od predplatiteľov po 1,66 € vrátane DPH za každé číslo časopisu počnúc 

číslom 7 a za každého predplatiteľa,  podľa prílohy č. 2 zmluvy. Právo fakturovať vzni-

ká nadobudnutím účinnosti zmluvy, faktúra je splatná 14 dní od vystavenia. V zmysle 

hore uvedenej dohody zmluvných strán – čl. I výroby a distribúcie časopisu č. 6/2013 

prevodcovi vznikli náklady  a výnosy podľa prílohy č. 1, ktoré  budú vysporiadané pod-

ľa prílohy č. 2 . 



 

čl. III. 

 

1/ Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami, účinnosť nadobúda 

nasledujúcim dňom po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 

vlády SR. 

2/ Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej ustanoveniam 

porozumeli, zmluvu podpísali slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne 

nevýhodných podmienok. 

3/ Zmluva je vypracovaná a podpísaná v štyroch vyhotoveniach, po dve vyhotovenia 

pre každú zmluvnú stranu. 

 

 

V Bratislave dňa 8.11.2013 

 

 

za prevodcu:                                                                  za nadobúdateľa: 

 

 

Príloha č. 1 

Príloha č. 2 


