
ZMLUVA O KÚPE A PREDAJI 

 

Dodávateľ:Literárne informačné centrum, Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Ing. Beáta Vlková  

IČO: 31752381  

DIČ: 2020811947 

DIČ DPH:neplatca DPH 

IBAN: SK70 8180 0000 0070 0023 9240  

a 

Odberateľ:ARES s. r. o., Športová 5, 831 04 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Ján Drobný 

IČO: 31363822 

DIČ DPH: SK 2020336626 

IBAN: SK30 1100 0000 0026 2434 0299 

I. 

PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom zmluvy je kúpa a predaj časopisu Slniečko. Predmetný časopis je 
mesačník. Vychádza od septembra do júna počas školského roka – celkom 10 jednotlivých 
čísel.   

II. 

CENA A OBCHODNÁ ZRÁŽKA 

1. Spotrebiteľská cena časopisu je určená dodávateľom a počas kalendárneho roka sa pre 
odberateľa nemení. 

2. Výška obchodnej zrážky je 38 % zo spotrebiteľskej ceny bez DPH. 

3.        Spotrebiteľská cena časopisu a nákupná cena časopisu budú predmetom dodatku k tejto 
zmluve.  

III. 

SPÔSOB ODBERU 

1. Dodávateľ sa zaväzuje objednaný náklad časopisu dodať do  distribučnej firmy ARES 
s.r.o., Elektrárenská 12091, 831 04 Bratislava v súlade s výrobným harmonogramom.  

2. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude včas poskytovať informácie o všetkých skutočnostiach 
ovplyvňujúcich distribúciu. 

IV. 



REMITENDA 

1. Remitenda sa stanovuje ako voľná. Nepredané výtlačky je povinný odberateľ predložiť 
dodávateľovi na požiadanie na kontrolu.  

V. 

OBJEDNÁVKA A PLATENIE 

1. Odberateľ objednáva výšku nákladu u dodávateľa e-mailom na: lic@litcentrum.sk 
podľaharmonogramu dodávateľa, ktorý ho dodá odberateľovi v dostatočnom časovom 
predstihu. 

2. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť nákupnú cenu objednanej tlače, zníženej o remitendu 
najneskôr do 14 dní od doručenia faktúry - daňového dokladu. 

VI. 

NEDOSTATKY PLNENIA A REKLAMÁCIE 

1. Odberateľ je povinný pri prevzatí tovaru od dodávateľa vykonať prehliadku dodávky 
tovaru. Zjavné kvalitatívne a kvantitatívne nedostatky ihneď ohlási dodávateľovi, ktorý 
ich bez meškania odstráni. 

VII. 

ZMLUVNÁ POKUTA 

1. Obidve zmluvné strany sú povinné nahradiť druhej strane spôsobenú škodu, zavinenú 
nedodržaním zmluvných podmienok. 

2. V prípade omeškania odberateľa s platením dohodnutej ceny za odobraté časopisy sa 
zaväzuje zaplatiť penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania z dlžnej sumy. 

3. V prípade nedodania časopisov odberateľovi, zaplatí dodávateľ zmluvnú pokutu vo 
výške 10% z ceny nedodaného množstva tovaru. 

4. Za omeškanie sa považuje nedodanie časopisov kupujúcemu viac ako 20 dní od 
začatia expedície časopisu z tlačiarne. 

VIII. 

DOBA PLATNOSTI ZMLUVY 

1. Platnosť zmluvy sa stanovuje na dobu neurčitú s výpovednou dobou tri mesiace. 

2. Výpovedná doba začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po doručení výpovede 
niektorou zo zmluvných strán.  

IX. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Zmeny a dodatky k tejto zmluve sa môžu vykonať len písomnou formou po vzájomnej 
dohode zmluvných strán. 

2. Platnosť zmluvy končí vzájomnou dohodou alebo nedodržaním jej podstatných 
ustanovení niektorou zo zmluvných strán. 



3. Spotrebiteľskú cenu časopisu pre nasledujúci školský rok oznámi dodávateľ 
odberateľovi listom najneskôr do 30. 3. v kalendárnom roku. 

4. Skončením platnosti zmluvy nie sú zmluvné strany zbavené povinnosti vzájomného 
vysporiadania záväzkov. 

5. Pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak, vzťahujú sa na ňu ustanovenia Obchodného 
zákonníka č. 513/1999 Zb. 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv SR v rozsahu platnej legislatívy. 

 

V Bratislave dňa  19. 10. 2021 

 

 

 

 

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

Ing. Beáta Vlková                      Ján Drobný 

                Literárne informačné centrum       ARES s. r. o. 

 

 

 

 

  



 
 


