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ZMLUVA O PREDAJI ČASOPISU JAZDEC 

 

Medzi: 

 

1) Objednávateľom: Centrum vizuálneho umenia – CEVIUM, n. o. 

So sídlom: Vajnorská 52, 831 04  Bratislava 

Korešpondenčná adresa:  

Zastúpeným: Mgr. Nina Vrbanová 

IČO: 45 741 379 

 

2) Zhotoviteľom: Oravská galéria v Dolnom Kubíne 

So sídlom:  Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín 

IČO: 36 145 050 

DIČ: 2021442071 

Zastúpeným: PhDr. Eva Ľuptáková 

 

 

I. 

Predmet plnenia: Predaj časopisu Jazdec – Print nástenky o súčasnom výtvarnom dianí 

v roku 2014 (4 čísla). 

 

II. 

Cena: 

 

1) Stanovená celková predajná cena jedného vydania časopisu (od č.1/2014 do č.4/2014) 

je 1,50 €, pričom zhotoviteľ má nárok na 0,75 € a objednávateľ na 0,75 € z každého 

predaného kusu časopisu.  

 

2) Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady vrátiť objednávateľovi prípadné nepredané 

kusy časopisov po skončení zmluvného obdobia, t.j. najneskôr 30.11.2015, pokiaľ sa 

písomným dodatkom zmluvy nedohodne s objednávateľom inak.  

 

3) Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať objednávateľa o stave predaja. Vyúčtovanie 

predaných časopisov za kalendárny rok 2014 zašle najneskôr 31.1.2015 na adresu 

jazdec.redakcia@gmail.com. 

 

4) Objednávateľ sa zaväzuje vystaviť faktúru zhotoviteľovi v sume predaných výtlačkov 

na základe zaslaného vyúčtovania.  

 

5) Zhotoviteľovi boli dodané aktuálne časopisy podľa priloženého dodacieho listu.  

 

 

III. 

Čas plnenia:  november 2014 – november 2015 

 

IV. 

Ostatné dojednania: 

 

1) Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať obchodné tajomstvo a nepoužijú 

tieto informácie na žiadne iné zmluvné účely.  
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V. 

Záverečné ustanovenia: 

 

1) Táto zmluva vzniká dohodou o celom jej obsahu.  

 

2) Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov 

dohodnutých v celkovom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán. 

 

3) V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia 

Obchodného zákonníka, najmä o zmluve o diele, a ostatné všeobecne záväzné 

predpisy platné v Slovenskej republike. 

 

 

 

V Bratislave, dňa 21.11.2014    V Dolnom Kubíne, dňa 26.11.2014 

 

 

Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

____________________    ______________________ 

Mgr. Nina Vrbanová, v. r.    PhDr. Eva Ľuptáková, v. r. 

 


