
ZMLUVA O KÚPE A PREDAJI 

 

 

 

Predávajúci:  Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, 

Lamačská cesta č. 8/A, 811 04 Bratislava 

Zastúpený:   prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ              
IČO:    151882 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
Číslo účtu:   7000064743/8180 
IČ. DPH:    SK2020798395 
 
a 
 
Kupujúci:   DIGITAL VISIONS spol. s r.o. 

Sídlo:       Kladnianska 60, 821 05 Bratislava 
Štatutárny zástupca:  Ing.Martin Drobný 
IČO:    31343180 
DIČ:    2020315847 
IČ DPH:  SK2020315847 
Registrácia:   Obchodný register OS Bratislava I, odd.Sro,vl.č.4426/B 
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:   
Tel.:    
Fax:    
 
 
 

I. 

PREDMET ZMLUVY 

 

1. Predmetom zmluvy je reklama a sprostredkovanie predaja predplatného časopisu QUARK. 
 

 

II. 

CENA A OBCHODNÁ ZRÁŽKA 

 

1.Spotrebiteľská cena predplatného časopisu Quark za jeden mesiac je 1,66 EUR vrátane 
DPH. 
2. Výška obchodnej zrážky je 34 %  z predplatiteľskej ceny bez DPH. 
 

 

III. 

SPÔSOB ODBERU 

 

1.Predávajúci sa zaväzuje objednaný náklad časopisu dodať na adresu  
DIGITAL VISIONS spol. s r.o., Kladnianska 60, 821 05 Bratislava 

2. Predávajúci sa zaväzuje, že bude včas poskytovať informácie o všetkých skutočnostiach 
ovplyvňujúcich distribúciu. 
 



IV. 

OBJEDNÁVKA A PLATENIE 

 

1.Kupujúci objednáva výšku nákladu mailom na adresu vladimir.cerny@cvtisr.sk,  
resp. telefonicky na čísle +421 2 69253132 podľa harmonogramu vydavateľa, ktorý dodá 
kupujúcemu  dostatočnom časovom predstihu. 
2. Predávajúci je povinný pri každom dodaní tovaru vyhotoviť kupujúcemu faktúru najneskôr 
do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti. 
3. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu objednanej tlače, zníženej o obchodnú zrážku najneskôr 
do 14 dní od doručenia faktúry – daňového dokladu. 
 
 

 
V. 

NEDOSTATKY PLNENIA A REKLAMÁCIE 

 

1.Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od predávajúceho vykonať prehliadku dodávky 
tovaru. Zjavné kvalitatívne a kvantitatívne nedostatky ihneď ohlási predávajúcemu, ktorý ich 
bez meškania odstráni. 
2. Kupujúci nezodpovedá za dodávku časopisov, ktoré odberateľom (čitateľom) nedoručila 
tretia strana, (Slovenska pošta).  

VI. 

ZMLUVNÁ POKUTA 

 
1.Obidve zmluvné strany sú povinné nahradiť druhej strane spôsobenú škodu, zavinenú 
nedodržaním zmluvných podmienok. 
2. V prípade omeškania kupujúceho s platením dohodnutej ceny za odobraté časopisy sa 
zaväzuje zaplatiť penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z dlžnej sumy. 
3. V prípade nedodania časopisov kupujúcemu, zaplatí predávajúci zmluvnú pokutu vo výške 
10 % z ceny nedodaného množstva tovaru. 
4. Za omeškanie sa považuje nedodanie časopisov kupujúcemu viac ako 7 dní od začatia 
expedície časopisu z tlačiarne. 
 
 

VII. 

DOBA PLATNOSTI ZMLUVY 

 
1. Platnosť zmluvy sa stanovuje na dobu neurčitú s výpovednou dobou tri mesiace. 
2. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 
 
 
                                                                

 

VIII. 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIE 

 

1.Zmeny a doplnky k tejto zmluve sa môžu vykonať len písomnou formou po vzájomnej 
dohode zmluvných strán. 
2. Platnosť zmluvy končí vzájomnou dohodou, vypovedaním zmluvy jednou zo strán alebo 
nedodržaním jej podstatných ustanovení niektorou zo zmluvných strán. 



3. Spotrebiteľskú cenu časopisu pre nasledujúci rok oznámi predávajúci kupujúcemu listom 
najneskôr do 31. 10. v bežnom roku. 
4. Skončením platnosti zmluvy nie sú zmluvné strany zbavené povinnosti vzájomného 
vysporiadania záväzkov. 
5. Pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak, vzťahujú sa na ňu ustanovenia Obchodného 
zákonníka č. 513/1999 Zb. 
6. Zmluva nadobúda účinnosť podpisom oboch zmluvných strán. 
7. 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. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa na 
zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojim 
podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................................               ............................................... ........ 
        predávajúci                                                                     kupujúci 
 
 
 
 
 
V Bratislave 21.8.2013 




