
1 

 

  

Zmluva o reklame a propagácii 
v publikácii  

77 naj Slovenska 

BALÍČEK VÝLETOV na každý deň jeden 
Slovenská verzia – I. vydanie 

 
 
Objednávateľ:   

 
Názov organizácie:   Oravská galéria v Dolnom Kubíne   
 

Štatutárny zástupca:  PhDr. Eva Ľuptáková, riaditeľka 
 
 
 

IČO:    36145050 
 

DIČ:    2021442071 
 

(ďalej len „objednávateľ“) 
 

a 
 

Zhotoviteľ: 

 
Obchodné meno:       IKAR, a s. 
 

Sídlo:    Kukuričná 13, 831 03 Bratislava 
                             

Zastúpená:   Ing. Valeria Malíková - členka predstavenstva a riaditeľka 
 

Registrácia:  Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri  Okresného súdu 
Bratislava I v Bratislave, odd. Sa, vložka číslo: 30/B 

 

 

IČO:   00 678 856 
 

DIČ:   2020313174 
 

IČ – DPH:   SK2020313174 
 

Bankové spojenie:                 
 

(ďalej len „vydavateľ“) 

 

uzatvárajú túto zmluvu: 
 
 

1. Vydavateľ sa touto zmluvou zaväzuje zverejniť vo svojej knižnej publikácii pod 
názvom „77 naj Slovenska“ (ďalej len „knižná publikácia“) vstupenku do zariadenia 
Župný dom v Dolnom Kubíne  (ďalej len „vstupenka“). Zmluvné strany berú na 
vedomie, že menované zariadenie je vo vlastníctve alebo je spravované 
objednávateľom.  
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2. Zverejnenie vstupenky bude uskutočnené takým spôsobom, že táto vstupenka spolu 

s obdobnými vstupenkami do obdobných zariadení bude tvoriť prílohu zaviazanú do 
knižnej publikácie.  

 
3. Zmluvné strany súhlasne vyhlasujú, že zverejnenie vstupenky bude slúžiť reklame 

a propagácii zariadenia špecifikovaného v bode 1.   
 
4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vydavateľovi za zverejnenie vstupenky cenu 10 € 

(slovom desať eur) vrátane DPH. Cena je splatná na základe faktúry vydavateľa do 
30 dní od vydania knižnej publikácie. 

 
5. Zverejnenie vstupenky sa uskutoční tak,  že vydavateľ dá vstupenku v tlačenej 

podobe zaviazať do knižnej publikácie.  
 
6. Vydavateľ spracuje grafickú podobu vstupenky na základe podkladov dodaných 

objednávateľom a do tlače ju zadá až po jej schválení objednávateľom.    
 

7. Vstupenka do zariadenia špecifikovaného v bode 1 zaviazaná do knižnej publikácie 
bude v cene 0 €. Objednávateľ sa zaväzuje, že túto vstupenku bude akceptovať na 
vstup do zariadenia špecifikovaného v bode 1, pokiaľ si záujemca zakúpi k nej ďalšiu 
v cene obvyklej.   

 
8. Objednávateľ garantuje funkčnosť vstupenky po dobu jej platnosti uvedenej v knižnej 

publikácii, teda do 31.12.2016 vrátane. Uplatniť ju bude možné vždy v čase obvyklej 
prevádzky menovaného zariadenia. 

 
9. Vydavateľ sa ďalej zaväzuje uviesť zariadenie špecifikované v bode 1 ako jeden z  

hlavných odporúčaných turistických cieľov pripravovanej knižnej publikácie.   
 

10. Vydavateľ sa zaväzuje vydať knižnú publikáciu v priebehu  2. štvrťroka roku 2014. 
 

11. Text zverejnený v knižnej publikácii bude doplnený fotografiami, mapkami, 
prezentačnou prílohou a vstupenkami a poukážkami. 

 
12. Knižná publikácia bude vydaná v slovenskom jazyku, v rozsahu cca 206 strán, 

formát 170x230 mm, farebnosť 4+4, väzba V8a, natieraný papier, v minimálnom 
náklad 5.000 výtlačkov. Dohodnutý minimálny náklad bude vydaný postupne. 
Odporúčaná maloobchodná cena  knižnej publikácie bude 14,90 €.  
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13. Po vydaní knižnej publikácie, ako ďalšie plnenie na základe tejto zmluvy, 
objednávateľ dostane 1 (jeden) dokumentačný výtlačok publikácie na vlastnú 
potrebu . 

 
 

14. Vydavateľ sa ďalej zaväzuje dodať objednávateľovi na jeho propagáciu alebo vlastný 
predaj prípadné ďalšie objednané výtlačky knihy so zvýhodnenou obchodnou zľavou 
z ceny MOC 14,90 €  mínus 30 % (t.j. nákupná cena pre objednávateľa bude cca 
10,43 € s DPH). Táto dohodnutá  zľava  30% platí pre objednávateľa aj na ďalšie 
vybrané tituly z knižnej produkcie vydavateľa – spoločnosti IKAR, a.s.. Výber titulov 
na poskytnutie zľavy zhotovuje spoločnosť IKAR. 

 
15. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

 
16. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa 

spravujú príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov, predovšetkým § 536 a nasl. (Zmluva o dielo) 
a ustanoveniami Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich 
s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov. 

 
17. Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) exemplároch, každý s platnosťou originálu, po 

jednom exemplári pre každú zo zmluvných strán. 
 

18. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali a jej 
ustanoveniam porozumeli, ako aj to, že zmluva bola uzavretá na základe ich 
vzájomnej dohody. Na znak súhlasu s jej znením zmluvné strany zmluvu podpisujú. 

 
Dňa: 1.4.2014 
 
 
 
 
    Za  vydavateľa:     Za  objednávateľa:  
           
 
 
 
   …………………………                                       …………………………....    
      Ing. Valeria Malíková, v. r.          PhDr. Eva Ľuptáková, v. r.  
 riaditeľka a členka predstavenstva                  riaditeľka        
             IKAR, a.s.     Oravskej galérie v Dolnom Kubíne  
                                               
           
 


