
 
Príloha č. 1/2021  - Špecifikácia periodika a cena  

 

k zmluve č. 111/2021                                zo dňa: 30.12.2020 
 
1. Obdobie platnosti prílohy: na rok 2021 
  
2. Titul: KOZMOS 
 
3. Počet vydaní v roku : 6 x 

                                                  
4. Spotrebiteľská cena s DPH:                            2,80   EUR / výtlačok vrátane DPH 20 % 
          
5. Distribučná cena bez DPH:                             0,685 EUR / výtlačok 
 
V prípade ak je do časopisu vložená, priložená,  resp. všitá reklamná príloha, materiál  alebo 
darčekový  predmet určený  konečnému spotrebiteľovi (ďalej len „reklamné prílohy“) v dôsledku čoho 
sa  zvýši hmotnosť výtlačku, zvyšuje sa distribučná cena výtlačku  podľa nasledujúcej tabuľky : 
 

zvýšenie hmotnosti výtlačku nad 10 g 5 % 

zvýšenie hmotnosti výtlačku nad 20 g 10 % 

zvýšenie hmotnosti výtlačku nad 30 g 15 % 

zvýšenie hmotnosti výtlačku nad 40 g 20 % 

zvýšenie hmotnosti výtlačku nad 70 g 25 % 

zvýšenie hmotnosti výtlačku nad 90 g 27 % 

     
Ak majú vložené, priložené, resp. všité  reklamné prílohy vyššiu hmotnosť ako hmotnosť výtlačku 
časopisu bez reklamných príloh,  distribučná cena sa zvyšuje o 50 % dohodnutej distribučnej ceny 
výtlačku. Hmotnosť viacerých reklamných príloh v jednom výtlačku časopisu sa sčítava.   
 
Kupujúci má právo kedykoľvek v priebehu predplatiteľského obdobia na základe zistenia skutočnej 
hmotnosti reklamných  príloh  dodatočne dofakturovať predávajúcemu z dôvodov zvýšenej hmotnosti 
časopisu rozdiel medzi už vyfakturovanou kúpnou cenou konkrétneho vydania časopisu a zvýšenou 
distribučnou cenou a to v lehote do 5 pracovných dní od zistenia dôvodov na zvýšenie distribučnej 
ceny. Dohodou zmluvných strán sa lehota splatnosti faktúry stanovuje na 14 dní odo dňa jej doručenia 
predávajúcemu. 
     

6. Kúpna cena bez DPH:                                   1,648 EUR / výtlačok + DPH 20 % 
                   
7. Počet pracovných výtlačkov:             3 ks / podľa výšky nákladu 
 
8. Kontakty:  
Predávajúci: Kupujúci: 

- číslo telefónu: 02/5441 4133  
- email: suh@suh.sk 

- číslo telefónu: 02/5262 2450 
      -     email: krocanova.zuzana@slposta.sk 

 
9. Iné dohodnuté podmienky:  
 
v Bratislave dňa 30.12.2020 
 
Za predávajúceho :                                                    Za kupujúceho : 

 
 
 
...............................................                                    ................................................ 

Mgr. Marián VIDOVENEC                                     Ing. Elena HEGEROVÁ, PhD 
generálny riaditeľ SÚH                                                      riaditeľka úseku financií 
SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ                                Slovenská pošta, a.s. 

 
 
 
 
                                                                                   ................................................. 

                                                                                   Ing. Igor  ŠULEK  
                                                                                           riaditeľ úseku obchodu 
                                                                                           Slovenská pošta, a.s.  

 


