
Zmluva o distribúcii novín
Inominátna zmluva uzatvorená v zmysle $ 262 Obchodného zákonníka

L
Zmluvné strany

Objednávateľ: Púchovská kultúra, s.r.o.
Hoenningovo námestie 2002, 020 01 Púchov
v zast.: Mgr. art. Pavol Pivko — konateľ
IČO: 50 648 616
bankové spojenie :

číslo účtu:
(ďalej len „objednávateľ“ )

Distribútor : Podnik technických služieb mesta, s. r. 0.
ul. Športovcov 890, 020 01 Púchov
v zast.: Ing. Miloš Svoboda — konateľ
IČO: 36 321 893
bankové spojenie:
číslo účtu:
(ďalej len „distribútor“ )

uzatvárajú túto
Zmluvu o distribúcii novín

(ďalej len „ Zmluva“)

TI.
Predmet zmluvy

1. Objednávateľ si objednáva od distribútora distribúciu (roznos) Púchovských novín podľa
podmienok a za odmenu uvedenú ďalej v Zmluve.
2. Distribútor zabezpečí rozvoz Púchovských novín do domácností obyvateľov mesta Púchov
podľa podmienok a za odmenu uvedenú ďalej v Zmluve.
A Distribúcia Púchovských novín bude uskutočnená 45-krát za jeden rok, pričom počet
výtlačkov Púchovských novín za jeden roznos je stanovený v počte 7.000 kusov.

II.
Povinnosti objednávateľa

L Objednávateľ zabezpečí vždy včas vopred dohodnutý počet výtlačkov v počte 7.000 kusov
Púchovských novín pre distribútora a to celkovo 45-krát ročne.
2. Objednávateľ dovezie výtlačky novín v počte 7.000 kusov do sídla distribútora najneskôr
v utorok do 6.00 hod.
3. Objednávateľ informuje distribútora v dostatočnom predstihu o prípadnej zmene termínu
roznosu alebo zmene počtu kusov novín.
4, Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť distribútorovi odmenu včas na základe mesačných faktúr
vystavených distribútorom.



IV.
Povinnosti distribútora

1 Distribútor zabezpečí včas roznos Púchovských novín v počte 7.000 kusov Púchovských
novín 45-krát ročne do domácností obyvateľov mesta Púchov.
2. Distribútor roznesie noviny v počte 7.000 kusov do 48 hodín od ich dodania objednávateľom.
3. Distribútor sa zaväzuje vystaviť faktúru každý mesiac za roznos novín pre objednávateľa.

V.
Odmena

1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene vo výške 300,- EUR s DPH za jeden roznos 7.000
kusov výtlačkov Púchovských novín.
2. Odmena bude uhrádzaná objednávateľovom na základe mesačne vystavených faktúr
distribútorom.

VI
Ukončenie zmluvy

1. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy, ak druhá zmluvná strana poruší
povinnosti uvedené v tejto zmluve.
2. Zmluvné strany sú oprávnené vypovedať túto zmluvu bez udania dôvodu.
3. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po
doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

VII.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01.03.2020. V kalendárnom roku 2020
distribútor roznesie 38 vydaní Púchovských novín.
Z. Vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
3. Zmeny a dodatky k tejto Zmluve sú platné len v písomnej forme a podpísaním obidvomi
zmluvnými stranami.
4. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi orgánmi zmluvných strán
a účinnosť dňom nasledujúcim po ich zverejnení.
5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po jednom vyhotovení.
6. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne
podpísali. u 4 odsk Táto Zmluva bola zverejnená dňa .....34e v
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