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Reklamovaná firma:

Prevácizka:

Sídlo:

Poštová adresa:

Objednávatel:

Vaša kontaktná osoba:

Telefón / mobil / fax:

Web / E-mail:

IČO / DIČ / IČDPH:

www. registerrnestskych ura dov.sk

MESTO BYTČA

01401 Bytča, Námestie SR 1/i

01401 Bytča, Námestie SR 1/1

01401 Bytča, Námestie SR 1/1

Mestský úrad Bytča

Ing. Miroslav Minárčik

041/50739 23

www.bytca.sk /primator@bytca.sk

00321192/2020626399/

DopInkový balík Profesional: Ĺ1
6. firmy v meste

7. kultúra mesta

8. história mesta

9. mesto Bytča

10. podujatia a akcie

Balík Profesional:
1. mestský úrad

2. činnosť mestského úradu

3. -- kronika mesta

4. kluby a organizácie

5. mestská knižnica

~a
SPLATNOSŤ FAKTI3RV: 24.09.2020 Cena bez DPH 200,00 EUR

20% DPH 40,00 EUR

Celkom k úhrade 240,00 EUR

~

Sídlo: Michalská 9, 81101 Bratislava
Web:v—‘~ -‚--~—~-‚--•-„-

Zápis v

IBAN:!

~o,Vl.č.:89103/B

Ý.
Kontaktná osoba: Zuzana Vachálková
Tel. kontakt: 0948072275

IČO: 46 938 079

DIČ: 2023697709

IČDPH: SK2023697L‘ .

-

~ Za obchodného partnera

Bratislava 10.9.2020
•1



Vážený obchodný partner,

Na základe Sa uskutočr‘ii telefonický rozhovor, počas ktorého došlo k uzatvoreniu zn‘luvy O poskytovaní reklamy pre Valu spoločnost. Týmto Vám
predkladáme pisomné potvrdenie ústnych dojednaní v zmysle ustanoveni zákona 22/2004 Zs. o elektrontckom obchode, v platnoni zneni (“ ZoEo“):

Zmluva a rekiame

podia ust. 5 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonnik, V platnost znení (‚Obch.Z.~) medil poskytovatefom reklamy Profesionálny

register s.r.o.(identifikačné údaje uvedené na prvej strana) a obzhodným partnerorn (údaje o obchodnom partnerovi uvedené na prvej strany) ďalej len

‚zmluvné strany‘)

1) závuzok poskytovatera reklamy naskytovat obchndn~11u nartnernvi reklamu v súlade so sikonom Č. 147/2001
Predmet amluvy Z.z. O reldame a o zmene a dopineni niektorých zikonov, v znení neskoršich predpisov (‘ZoR‘) v rozsahu

nasledovného ‘Selika Profeslonal‘:
prezentáda na webovej stránke http://w“n,.prefesionalnyreglster.siq v rozsahu:

obchodně meno (názov), sidlo/miesto podnikanla, predmet činnosti (ponuka tovarov a služteb);
kontaktně údaje (kontaidaiá adresa, zodpovedná osoba, email, telefónne číslo);
odkaz na webovú stránku zadávatera;
iokalizácia sidla/miesta podnikania/kontaktnej adresy zadávatera na mapa;

treedenie sloganu zadávataYa a upútavacej vety;
bezplatná smena údajov zadávatera počas platnosti zmiuvy;

• 2) závazok obchodného partnera moiaklt ooskvtovatefovi celu za služby definovíné ~ššie

Cena íuvedené na prve! strano v € 1. z toho DPH vo výška Í uvedené na prvej strane v El za 12 mesiacov
Poskytovaterrek/amr

Zmluv“‘ dojednania
- je oprávnený ~stavit‘ záiohost~ faktiini na cenu odo dIa prijatia objednávky počas telefonického rozhovoru;
- sa zavázuje po úhrade záiohovej faktúry obchodným partneron‘ vystavit a zasiat‘ daňový dokiad O úhrade ceny;
- sa savlzuje poskytovat‘ reklamu v súlade s platnými právnymi predpis‘ni Slovenskej republiky a v súlade
dojednaniami a obchodným partnerom v dohodnutom rozsahu a kvaflte;
- nezodpovedá za pravdivost‘ a úplnost ůdajov poskytnutých obchodným partnerozn a údaje poskytnuté obchodným

• partierom nepreveruje.

Qbo5odnýpattne,~

. je povinný akúkoi~ek zmenu ůdajov, resp. žiadost O rozšírenie rozsahu informácii adresovat pisomne na adresu sídla
poskytovatefa reklamy alebo prostrednictvom kontaktného formuiáru na webovej stránke
http://wvnv.profasionainyregister.sl«;
- berle na vedemie, že pre účely ochrany osobných údajov laudů jeho osobně údaje (resp. osoby oprávnenej konat‘
v jeho mene, ktorá uskutočrtla telefonický rozhovor so zástupcom Posirttovatefa reklamy), v rozsahu meno, priezvlsko,
telefónny a emailový kontakt a hlasový záznam spracúvaně Poskytovatel‘om reklamy pro účely pinenia tejto zmluvy
zmysie či. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a 5 13 ods. I. písm. Li) zákona Č. 18/2018 Z.z. o ochrana osebných údajov, a to po
dobu trvania tejto zmiuvy. Dalšfe důia3itě informáde, týkajúce Sa spracúvania osobných údajov sú k disporidi na
webových stránkadi Poskytovatefa reklamy.

Za priplatok: .Doplnkový balík • Celošeátne umieatnonie (pra firmy, ktoré poakytujú svoje služby na národnel úrovni)
• Krajské umlesanenle (pre firmy, klorě vykonávajů avoju činnost na ůrovni kraja a snaha Ca ziskat výhodu

Profesionaľ‘ nad konkuzenčnými irmami)

Poskytnutta prlpiatkováho balíka fia Je nárokovatarnou službou a trh poskytnuta závisí od dodaločnaj dohody medii

smluvnými stranami. Poskytovania príplatkoválso balíka je možná uskutočnit iba počas doby poakytovania ‚batika

Pro fasionaP

Trvanie zmluvy na dobu urtítů: 12 masiacov ‚
• v pripade, že počas záldadnej doby trvania zmiuvy se smluvné strany dohodnú na poskytnuti vedfajšfch

siuuteb, ktorýd‘ lavanie má presiahnut‘ dobu 12 maslacov, predlžuje Sa týmto tavanie smiuvy o dobu
posi‘ytovanla vedrajšich siužiab, pričom cena za základný bailic siužieb za obdobie prevyšujúce 12 niesiacov Sa
určí pomeme podra dížky trvania zmi‘~

Zmluvu Je možná ukončil spósobmL kdoró predpoktadá Obchz., okrem výpovada. V pr/pade odslúpania od zmiuvy

ma/ti smluvné_strany nárok na pinenie_v smysle_taflo_Zmiury aido_momentu platnosti odatúpania.

zmiuva se spravuje obchodným zákonnikom. Prisiušným súdom na rlešenie sporov je všeobecný súd SR. Písomně v‘yhotovenie Zmluvy si Zmiuvné strany

prečitall, obsahu porozumait, je prejavorn ich siobodnej a vážnaj vůle, na důkaz čoho pripájajú svoje podpisy:

10. 09. 2020
V Bratislavo, dňa
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