
ZMLUVA 

o prevode vydavateľského oprávnenia k periodickej tlači 

 

 

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: 700064743/8180 

 

 

I. 

Preambula 

 

   Prevodca je oprávneným vydavateľom časopisu QUARK s mesačnou periodicitou.  

Vydávanie časopisu má riadne registrované Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky 

pod číslom EV 554/08. 

   Nadobúdateľ má záujem pokračovať vo vydávaní časopisu QUARK, preto zmluvné 

strany uzavreli s poukazom na ustanovenia § 269, ods.2 Obchodného zákonníka  túto 

 

zmluvu o prevode vydavateľského oprávnenia časopisu QUARK  

a webovej stránky www.quark.sk 

 

II. 

Predmet zmluvy 

 

   Prevodca prevádza na nadobúdateľa vydavateľské oprávnenie k časopisu QUARK 

a webovú stránku www.quark.ska za cenu dohodnutú touto zmluvou. Nadobúdateľ na-

dobúda vydavateľské oprávnenie na vydávanie časopisu QUARK a právo používať we-

bovú stránku www.quark.sk a zaväzuje sa zaplatiť odplatu podľa ďalších ustanovení 

tento zmluvy. 

 

 

 

 

 

 

http://www.quark.sk/
http://www.quark.sk/
http://www.quark.sk/


III. 

Dohoda o cene 

 

1/  Zmluvné strany sa dohodli na cene vo výške 23 000,00 € +  DPH (ako podklad pre 

prevod bol vypracovaný znalecký posudok  doc. Ing. Petrom Kardošom, PhD, č. 

5/2013).  

2/ Nadobúdateľ cenu dohodnutú v odseku 1/ zaplatí prevodcovi prevodom na jeho 

bankový účet uvedený v záhlaví zmluvy do 1 dňa od zverejnenia zmluvy v CRZ. 

 

IV. 

Osobitné ustanovenia 

 

1/ Zmluvné strany sa dohodli, že preberajúci zachová ideové zameranie časopisu  

      QUARK. 

2/ Zmluvné strany sa dohodli, že preberajúci s redaktormi časopisu QUARK, ktorí o to 

prejavia záujem, uzavrie pracovný pomer na dobu neurčitú. 

3/ Prevodca vyhlasuje, že je oprávnený s predmetom kúpy nakladať, na predmete pre-

vodu neviaznu žiadne ťarchy, ani práva tretích osôb, na majetok prevodcu nie je ve-

dené exekučné konanie, nebol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo reštruk-

turalizáciu prevodcu, preto nadobúdateľ nepreberá žiadne ťarchy ani práva tretích 

osôb viaznuce na predmete prevodu. 

4/ Nadobúdateľ nezodpovedá za žiadne záväzky prevodcu a na nadobúdateľa touto 

zmluvou neprechádzajú žiadne nároky uplatňované voči prevodcovi súvisiace s vy-

dávaním časopisu QUARK prevodcom okrem  zmluvného vzťahu s Polygrafickým 

centrom na tlač časopisu. 

5/   Prevodca sa  zaväzuje, že zabezpečí distribúciu časopisu individuálnym predplatite-

ľom za cenu 0,5278 € + DPH za jeden výtlačok  .  

6/ Prevodca sa zaväzuje, že Ministerstvu kultúry SR neodkladne po nadobudnutí účin-

nosti zmluvy predloží oznámenie s osvedčeným podpisom podľa § 11 zák.č. 

167/2008 Z.z. v platnom znení a nadobúdateľovi odovzdá jedno vyhotovenie ozná-

menia opatrené dokladom o doručení Ministerstvu kultúry SR. 

 

V. 

Zverejnenie zmluvy 

 

   Prevodca berie na vedomie, že nadobúdateľ je povinný zverejniť zmluvu 

v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR a so zverejnením súhlasí. 

 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1/ Nedeliteľnou prílohou tejto zmluvy je kópia vydavateľského oprávnenia časopisu 

QUARK a znalecký posudok o cene časopisu QUARK. 

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. 



4/ Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. Účinnosť 

nadobudne nasledujúci deň po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády SR. 

 

 

Prílohy: 

č.1 kópia vydavateľského oprávnenia 

 

V Bratislave dňa 

 

 

za prevodcu:                                                                  za nadobúdateľa: 


