
Zmluva o spolupráci č. :2018/3200/067 

Zmluva o spolupráci č.:2018/3200/067 
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka SR č. 513/1991 v znení neskorších zmien a doplnkov 

(ďalej tiež ako „Zmluva") 

Zmluvné strany 

1. PERE X, a. s. 
Sídlo: Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava 
IČO: 00685313 
DIČ: 2020459144 
IČ DPH: SK2020459144 
Zapísaný v: obchodný register Okresného súdu Bratislava 1. odd. Sa, č. vl. 62/8 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., 
IBAN: SK90 0900 0000 0051 4353 2023 
SWIFT: GIBASKBX 
Zastúpený: Ing. Emília Fullová, člen predstavenstva 
Kontaktná adresa: iuberalova@perex.sk 
(ďalej ako "Perex'') 

a 

2. Ústav pamäti národa 
Sídlo: Miletičova 19, P. O. Box 29,820 18 Bratislava 
IČO: 37977997 
DIČ: 2021736365 
IČ DPH: Nie je platcom DPH 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s., 
IBAN: SK32 5600 0000 0018 4908 5001 
SWIFT: KOMASK2X 
Zastúpený: Ján Pálffy, PhD., podpredseda Správnej rady ÚPN 
Kontakt: Andrea Púčiková, andrea.pucikova@upn.gov.sk 
(ďalej ako „ÚPN") 
(ďalej spolu len ako „zmluvné strany" a jednotlivo len ako "zmluvná strana") 

1. úvodné ustanovenia 

1.1. Perex je právnickou osobou, obchodnou spoločnosťou, ktorá podniká na území Slovenskej 
republiky v zmysle jej oprávnenia v oblasti vydávania periodickej tlače, je vydavateľom denníka 
Pravda a prevádzkovateľom webovej stránky www.pravda.sk. 

1.2.ÚPN je verejnoprávnou ustanovizňou zriadenou zákonom č. 553/2002 Z.z. o sprístupnení 
dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1945 a o založení ústavu pamäti národa 
a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa). Na základe úloh zverených mu zákonom 
okrem iného vykonáva úplné a nestranné hodnotenie doby neslobody, sprístupňuje prenasledovaným 
osobám dokumenty o ich prenasledovaní a zverejňuje údaje o vykonávateľoch tohto prenasledovania. 
Spolupracuje s obdobnými inštitúciami v Slovenskej republike aj mimo nej, hlavne s archívmi, 
múzeami, knižnicami. Poskytuje verejnosti výsledky svojej činnosti, vydáva a šíri publikácie, 
organizuje výstavy, semináre, odborné konferencie a diskusné fóra. Propaguje myšlienky slobody 
a obrany demokracie pred režimami podobnými nacizmu a komunizmu. 
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2. Predmet zmluvy 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri 
uskutočňovaní činnosti a realizácii spolupráce v oblastiach špecifikovaných v tejto zmluve. 

2.2. Zmluvné strany si touto zmluvou zabezpečujú vzájomnú podporu, propagáciu a upravujú 
vzájomné vzťahy pri propagácii podujatia Festival slobody, ktorý organizuje ústav pamäti národa 
v dňoch 5. - 1 O. novembra 2018 v Bratislave (ďalej iba „podujatie"). 

3. Základné princípy spolupráce 

3.1. ÚPN zabezpečí nasledovné plnenie: 
a) uvádzať denník Pravda ako mediálneho partnera a uverejní logo: 

• v bulletine v náklade 1500 ks 
• na plagátoch v náklade 250 ks 
• na webe Festivalu slobody v sekcii partneri 
• v priestoroch konania Festivalu slobody 

b) zabezpečiť umiestnenie výtlačkov denníka Pravda v mieste konania Festivalu slobody počas 
otvorenia Festivalu slobody a na vybraných podujatiach 

c) poskytnúť spoločnosti Perex po dva voľné vstupy na slávnostné otvorenie Festivalu slobody, 
predstavenie #dubček a predstavenie Poledne 

spolu v celkovej hodnote 5 832,- € (slovom: päťtisícosemstotridsaťdva eur). ÚPN poskytne Perexu na 
svoje plnenie 95% zľavu. Hodnota plnenia tak bude predstavovať 291,60 € (slovom 
dvestodeväťdesiatjeden eur, 60 centov). Suma 291,60 € je suma konečná, ku ktorej nebude 
pripočítaná DPH. 

3.2. Perex zabezpečí nasledovné plnenie: 
• 3 x 2/5 - 4F v bratislavskom vydaní denníka Pravda 
• Squarebanner 300x300, 100.000 imp na pravda.sk 

spolu v celkovej hodnote 5 832,- € (slovom: päťtisícosemstotridsaťdva eur). Perex poskytne ÚPN na 
svoje plnenie 95% zľavu. Hodnota plnenia tak bude predstavovať 291,60 € (slovom 
dvestodeväťdesiatjeden eur, 60 centov). Suma 291,60 € je suma konečná, ku ktorej nebude 
pripočítaná DPH. 

3.3. ÚPN je povinný vyčerpať inzertný priestor uvedený v bode 3.2. najneskôr do 30.11.2018. Pri 
čerpaní hodnoty inzertného priestoru uvedeného v bode 3.2. tejto zmluvy sa bude vychádzať 
z platného cenníku inzercie titulov Perexu v čase podpisu zmluvy. ÚPN sa zaväzuje dodávať 
kompletné grafické podklady pre jednotlivé uverejnenia formátov v rozsahu uvedenom v bode 3.3., 
v termínoch uzávierok a podľa technických podmienok inzercie Perexu. ÚPN v plnom rozsahu 
zodpovedá za formálnu a obsahovú stránku podkladov pre objednaný inzertný priestor uvedený 
v bode 3.2., ako aj za prípadné škody akéhokoľvek druhu, ktoré môžu vzniknúť Perexu alebo tretím 
osobám z porušenia práv na základe obsahu uverejnenej inzercie. ÚPN je povinný Perexu uhradiť 
všetky náklady a škodu, ktorá vznikne Perexu v súvislosti s takýmito súdnymi, mimosúdnymi alebo 
správnymi konaniami. 
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3.4. V prípade, ak si UPN v lehote uvedenej v bode 3.3. tejto zmluvy inzertný priestor 
v celkovej hodnote uvedenej v bode 3.3. tejto zmluvy nevyčerpá, zaniká jeho právo na inzertný 
priestor v denníku Pravda. Akýkoľvek inzertný priestor na základe objednávky po lehote uvedenej 
v bode 3.3. bude UPN fakturovaný na základe aktuálnych cien inzercie platných v čase doručenia 
objednávky bez ohľadu na obsah tejto zmluvy. 

3.5. UPN vystaví Perexu po uskutočnení plnenia podľa bodu 3.1. riadny daňový doklad a zároveň 
dodá prislúchajúcu dokumentáciu, týkajúcu sa plnenia zo strany UPN. 

3.6. Perex vystaví UPN po poskytnutí inzertného priestoru podľa bodu 3.2. tejto zmluvy riadny daňový 
doklad a zároveň dodá prislúchajúcu dokumentáciu, týkajúcu sa uverejnenej inzercie. 

3.7. UPN a Perex si pohľadávky, ktoré im vzniknú podľa tejto zmluvy, vzájomne započítajú v súlade 
s právnym poriadkom SR. 

3.8. Zmluvná strana, ktorá poruší ustanovenia tejto zmluvy je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane 
všetky náklady a škodu jej vzniknutú, najmä v súvislosti so súdnymi, mimosúdnymi alebo správnymi 
konaniami. 

4. Práva a povinnosti zmluvných strán 

4.1. Obe zmluvné strany sú pri realizácii svojho plnenia povinné postupovať tak, aby neohrozili dobrú 
povesť a oprávnené záujmy druhej strany. 

4.2. Žiadnej zo zmluvných strán tejto zmluvy nevzniká nárok na zaplatenie akejkoľvek finančnej 
odplaty alebo odmeny za činnosti vykonávané na základe tejto zmluvy. 

5. Povinnosť mlčanlivosti 

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, informácie a údaje, ktoré sú uvedené v tejto 
zmluve, resp. ktoré budú uvedené v jej dodatkoch a ich prílohách alebo ktoré sa zmluvné strany 
dozvedeli v súvislosti s touto zmluvou, sú dôvernými informáciami (ďalej len „Dôverné informácie"), 
o ktorých sú obe zmluvné strany povinné zachovávať mlčanlivosť, ak ďalej nie je dohodnuté inak. 
Záväzok zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť podľa tejto zmluvy nie je časovo obmedzený. 

5.2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že Dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
druhej zmluvnej strany ďalej neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb 
k Dôverným informáciám. 

5.3. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tohto článku ohľadne Dôverných informácii 
uvedených v odseku 1 tohto Článku, sa nepokladá ich poskytnutie príslušným štátnym orgánom, 
pokiaľ to vyplýva zo všeobecne záväzného právneho predpisu, ich použitie potrebných informácii 
alebo dokumentov v prípadných súdnych, rozhodcovských, správnych a iných konaniach ohľadom 
práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, ako aj ich použitie, pokiaľ sa stali verejne známymi a 
zverejnenie tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii). 
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6. Doručovanie 

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti budú doručované poštou v zmysle § 71 zákona 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť písomného oznámenia sa považuje za splnenú dňom 
doručenia písomnosti na adresu druhej zmluvnej strany uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, pričom za 
doručenie sa považujú aj nasledovné nižšie uvedené prípady. 

6.3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nie je možné prostredníctvom poštového doručovania doručiť 
písomnosť druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo na adresu jej sídla 
uvedenú v obchodnom registri, v ktorom je zapísaná a jej iná adresa nie je odosielateľovi ako jednej 
zo zmluvných strán známa, písomnosť sa považuje za doručenú po uplynutí piatich pracovných dní 
odo dňa preukázateľného odoslania tejto písomnosti. 

6.4. V prípade, že adresát písomnosti predstavujúci jednu zo zmluvných strán odoprie prijať 
doručovanú písomnosť, považuje sa táto doručovaná písomnosť za doručenú dňom, keď jej prijatie 
bolo odopreté. 

7. Záverečné ustanovenia 

7.1. Ani jedna zo strán nie je oprávnená požadovať od druhej strany na základe tejto zmluvy peňažné 
plnenie, s výnimkou náhrady škody. 

7.2. Zmluvné strany nie sú bez súhlasu inej zmluvnej strany oprávnené previesť práva a povinnosti 
vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu stranu. V prípade vzniku riadneho nástupníckeho subjektu podľa 
Obchodného zákonníka SR zapísaného v príslušnom obchodnom registri, prechádzajú práva a 
povinnosti na nástupnícky subjekt automaticky bez súhlasu ostatných zmluvných strán tejto Zmluvy. 

7.3. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré vyplývajú z tejto 
zmluvy. 

7.4. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 30. 11. 2018 s platnosťou a účinnosťou od dňa jej 
podpisu zmluvnými stranami a účinnosťou dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv. 

7.5. Každá zo strán môže zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu a v súlade s výpovednou lehotou 
podľa Obchodného zákonníka SR č. 513/1991. Výpovedná lehota začína plynúť dňom doručenia 
písomnej výpovede druhej strane, pričom za doručenie výpovede sa považuje odoslanie 
doporučeného listu na adresu sídla spoločnosti uvedenú v Obchodnom registri SR, prípadne na 
adresu sídla inštitúcie uvedenú v Registri organizácií vedenom štatistickým úradom SR. Zmluvu je tiež 
možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán. 

7.6. Každá zo strán môže zmluvu vypovedať s okamžitou platnosťou v prípade, že druhá strana hrubo 
poruší svoje povinnosti. Za hrubé porušenie povinností sa považuje najmä konanie, ktoré je v rozpore 
s bodmi 3.1 až 3.8. tejto zmluvy. 

7.7. Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve musia byť vyhotovené písomne a podpísané obomi 
stranami. 

7.8. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo strán obdrží po jednom. 
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7.9. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, oboznámili sa s jej obsahom a na znak súhlasu, ako 
prejav ich slobodnej a vážnej vôle, túto podpisujú. 

V Bratislave 15.10.2018 V Bratislave 15.10.2018 

Za ústav pamäti národa Za P E R E X, a. s . 

(podpísané) (podpísané) 
..............................................J,,,,, ••••• 

Ing. Emília Fullová 
člen predstavenstva 

/ 
,. 
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