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Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ARGUS MEDIA SERVICES, s.r.o.  

 

PROJEKT - 12 GRAND MESIAČIKOV 
 

(ďalej len „VOP“)  
 

 

Článok I  Pojmy 

 

Pokiaľ nie je v Zmluve a týchto VOP uvedené inak, majú 
nasledovné pojmy a skratky označené s veľkým 
začiatočným písmenom význam v ďalej uvedených 
definíciách:  
 
1. VOP - tieto všeobecné obchodné podmienky 

spoločnosti ARGUS MEDIA SERVICES, s.r.o., 
PROJEKT – 12 GRAND MESIAČIKOV. 

 
2. Dodávateľ - Obchodná spoločnosť ARGUS MEDIA 

SERVICES, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 
98495/B, so sídlom: Novosadná 2, 851 10 Bratislava, 
IČO: 46 236 392. 
 

3. Odberateľ - subjekt takto označený v Zmluve. 
 
4. Zmluva - zmluva/záväzná objednávka uzavretá 

medzi Dodávateľom a Odberateľom. 
 
5. Projekt - projekt 12 GRAND MESIAČIKOV 

organizovaný Dodávateľom v rámci kalendárneho 
roka. 

 
6. Plnenie - prezentácia obchodného mena Odberateľa 

a/alebo ochrannej známky Odberateľa a/alebo loga 
Odberateľa súvisiaca s obchodnou, podnikateľskou 
alebo inou zárobkovou činnosťou Odberateľa 
s cieľom uplatniť produkty Odberateľa na trhu. 

 
7. Cenová ponuka - podrobná špecifikácia Plnenia 

s uvedením Ceny Plnenia. 
 
8. Záverečná špecifikácia k Cenovej ponuke - 

vyčíslenie Ceny Plnenia na záver Projektu so 
zdokladovaním jednotlivých Plnení. 

 
9. Cena - odplata, na ktorú má Dodávateľ nárok vo 

výške a za podmienok uvedených v Zmluve, Cenovej 
ponuke a Záverečnej špecifikácii k cenovej ponuke. 

 
10. Stránka - www.argusmedia.sk. 
 
11. Printové médiá - tlačové médiá, v ktorých je 

prezentované obchodné meno Odberateľa a/alebo 
ochranná známka Odberateľa a/alebo logo 
Odberateľa súvisiace s obchodnou, podnikateľskou 

alebo inou zárobkovou činnosťou Odberateľa 
s cieľom uplatniť produkty Odberateľa na trhu, a to 
napríklad noviny, časopisy magazíny a pod. 

 
12. Audiovizuálne médiá - televízne vysielanie, 

vysielanie na internete a ostatné audiovizuálne 
vysielanie, v ktorom je prezentované obchodné meno 
Odberateľa a/alebo ochranná známka Odberateľa 
a/alebo logo Odberateľa súvisiace s obchodnou, 
podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou 
Odberateľa s cieľom uplatniť produkty Odberateľa na 
trhu. 

 

13. Zvukové médiá - vysielanie rádií, a to aj 
prostredníctvom internetu a ostatné zvukové 
vysielanie, v ktorom je prezentované obchodné meno 
Odberateľa a/alebo ochranná známka Odberateľa 
a/alebo logo Odberateľa súvisiace s obchodnou, 
podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou 
Odberateľa s cieľom uplatniť produkty Odberateľa na 
trhu. 

 
14. OOH - Out Of Home reklama, t.j. najmä billboardy, 

bigboardy, megaboardy, CLV, digitálne boardy, 
plagáty, nosiče umiestňované vnútri budov pod.  
 

 

Článok II  Postup pri uzatváraní Zmluvy 

 

1. Zmluva je účinná dňom jej podpísania. Podpísaním sa 
rozumie aj situácia, ak jedna zo zmluvných strán 
podpíše Zmluvu a odošle takto podpísanú Zmluvu 
faxom alebo e-mailom, nascanovanú, druhej zmluvnej 
strane. Druhá zmluvná strana podpíše zafaxovaný 
alebo nascanovaný a vytlačený dokument a odošle ho 
prvej zmluvnej strane opäť faxom alebo e-mailom v 
nascanovanej podobe, čím zmluvu potvrdí. 
Momentom doručenia potvrdenia Zmluvy prvej 
zmluvnej strane je zmluva pre zmluvné strany účinná. 
Zmluvné strany sa zaväzujú uchovávať dokumenty s 
originálnymi podpismi po dobu 4 rokov od skončenia 
Zmluvy, a pokiaľ by v danej dobe začal súdny spor, 
tak až do právoplatného skončenia súdneho sporu. 
Zmluva môže byť zmenená iba písomnými dodatkami 
podpísanými oboma zmluvnými stranami, ak táto 
Zmluva alebo VOP výslovne neumožňuje určité veci 
upraviť inak, pričom aj v prípade dodatku pre účely 
naplnenia písomnej formy postačuje, aby dodatok bol 
podpísaný procesom prostredníctvom e-mailu alebo 
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faxu, tak ako je uvedené vyššie v tomto bode Zmluve. 
Pre účely komunikácie pri uzatváraní Zmluvy a jej 
dodatkov e-mailom alebo faxom sa využijú kontaktné 
údaje zmluvných strán v záhlaví Zmluvy, alebo 
oznámené v súlade s týmito VOP. 
 

2. Odberateľ je povinný poskytnúť Dodávateľovi do 7 dní 
odo dňa záväznosti konkrétnej Zmluvy vyobrazenie 
obchodného mena Odberateľa a/alebo ochrannej 
známky Odberateľa a/alebo loga Odberateľa, ktoré je 
predmetom Plnenia. 
 

3. Odberateľ poskytnutím vyobrazení, fotografií, 
informácií a iných podkladov podľa bodu 2. tohto 
článku VOP, ktoré sú autorským dielom alebo iným 
nehmotným majetkom, poskytuje týmto Dodávateľovi 
bezodplatne, v neobmedzenom územnom, časovom 
a miestnom rozsahu, právo použiť ich za účelom 
Plnenia a ich zverejnenia na Stránke, v Printových 
médiách, Audiovizuálnych médiách,  Zvukových 
médiách a v OOH, a to v rozsahu na to potrebnom, t.j. 
najmä použiť ich za účelom Plnenia. Dodávateľ je 
oprávnený poskytnúť práva podľa predchádzajúcej 
vety (sublicencia) aj prevádzkovateľom iných 
internetových stránok alebo prevádzkovateľom 
Printových médií, Audiovizuálnych médií, Zvukových 
médií a OOH, pričom Odberateľ nemá ani v takomto 
prípade nárok na odplatu. Odberateľ zároveň 
vyhlasuje, že je oprávnený na poskytnutie týchto 
vyobrazení, fotografií a informácií. V prípade, ak si 
tretia osoba uplatní voči Dodávateľovi akékoľvek 
práva súvisiace s týmito vyobrazeniami, fotografiami 
alebo inými podkladmi alebo v súvislosti s nimi, resp. 
údajmi uverejnenými na Stránke alebo v Printových 
médiách, Audiovizuálnych médiách, Zvukových 
médiách a v OOH, Odberateľ je povinný všetky práva 
tretích osôb vysporiadať, t.j. najmä získať potrebné 
práva a uhradiť oprávnené nároky tretích osôb a 
zároveň nahradiť Dodávateľovi všetku škodu, ktorá 
mu tým vznikne, vrátane nákladov vynaložených na 
bránenie sa (súdne poplatky, odmeny právnych 
zástupcov a iných poradcov a pod.), vyplatených 
nárokov a pod. 
 

 

Článok III Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Dodávateľ je povinný realizovať Projekt výlučne 
z vlastných zdrojov, a to tak, aby v rámci projektu bolo 
možné riadne vykonať Plnenie v zmysle Zmluvy 
a Cenovej ponuky. 
 

2. Dodávateľ je povinný vykonať Plnenie, t. j. 
prezentáciu obchodného mena Odberateľa a/alebo 

ochrannej známky Odberateľa a/alebo loga 
Odberateľa súvisiace s obchodnou, podnikateľskou 
alebo inou zárobkovou činnosťou Odberateľa 
s cieľom uplatniť produkty Odberateľa na trhu, riadne 
a včas, a to v súlade s ustanoveniami zákona 
o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon č. 147/2001 Z.z. v znení neskorších 
predpisov). 

 
3. Dodávateľ je povinný vykonať Plnenie na Stránke 

a/alebo v Printových médiách a/alebo 
v Audiovizuálnych médiách a/alebo v Zvukových 
médiách a/alebo prostredníctvom OOH, a to podľa 
Zmluvy a v zmysle Cenovej ponuky. 

 
4. Odberateľ je povinný riadne a včas uhradiť 

Dodávateľovi Cenu v zmysle Zmluvy, Cenovej ponuky 
a Záverečnej špecifikácie k Cenovej ponuke. 

 
5. V prípade záujmu má Odberateľ možnosť podporiť 

jednotlivý príbeh v rámci Projektu, a to na základe 
osobitnej písomnej darovacej zmluvy, ktorá bude za 
týmto účelom uzatvorená. V takomto prípade má 
Odberateľ právo na to, aby bola táto skutočnosť pri 
konkrétnom príbehu uvedená. Všetky podmienky 
takejto podpory budú uvedené v osobitnej písomnej 
darovacej zmluve, pričom takýto právny vzťah je 
osobitným právnym vzťahom a neaplikujú sa naň 
ustanovenia Zmluvy, Cenovej ponuky a ani tieto VOP. 
 
   

Článok IV Zodpovednosť Dodávateľa a Odberateľa 

 

1. Odberateľ je zodpovedný za obsah informácií a 
podkladov, ktoré poskytol Dodávateľovi za účelom 
Plnenia. Odberateľ je  povinný poskytnúť 
Dodávateľovi úplné a pravdivé informácie/podklady a 
výlučne informácie/podklady, ktoré sú v súlade 
s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými 
normami a dobrými mravmi, a ktoré neohrozujú 
verejný poriadok, nemôžu poškodiť dobré meno alebo 
dobrú povesť Dodávateľa alebo iných osôb a neklamú 
spotrebiteľa. V opačnom prípade je Dodávateľ 
oprávnený odmietnuť realizovať Plnenie alebo už 
prebiehajúce Plnenie prerušiť alebo zastaviť. O tejto 
skutočnosti Dodávateľ informuje Odberateľa.  
 

2. Dodávateľ potvrdzuje, že vie v zmysle platných 
právnych predpisov Plnenie riadne a včas poskytnúť 
a neporuší tým platný právny poriadok ani práva 
tretích osôb. 
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Článok V Cena  

 

1. Odberateľ je povinný zaplatiť Dodávateľovi Cenu 
riadne a včas, a to na základe faktúry, ktorú za týmto 
účelom Dodávateľ vystaví a doručí Odberateľovi. 
Jednotlivé faktúry musia obsahovať všetky náležitosti 
daňového dokladu zmysle platných právnych 
predpisov. 
 

2. Odberateľ súhlasí s tým, aby mu Dodávateľ 
vystavoval a doručoval faktúry v elektronickej podobe, 
a to na mailovú adresu Odberateľa uvedenú v Zmluve 
alebo na mailovú adresu, ktorú Odberateľ 
Dodávateľovi za týmto účelom oznámi. 

 
3. V prípade, ak Odberateľ poruší svoju povinnosť 

uhradiť Dodávateľovi Cenu v zmysle faktúry riadne 
a včas, zaväzuje sa zaplatiť Dodávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05 % denne z dlžnej čiastky, a to 
za každý, aj začatý deň omeškania. 
 
 

Článok VI Doručovanie 

 

1. Akákoľvek informácia, oznámenie, podklad alebo iná 
komunikácia, ktorá sa má odovzdať alebo vykonať 
podľa Zmluvy, VOP alebo v súvislosti s nimi, smerom 
k druhej zmluvnej strane bude mať písomnú podobu 
v prípade ak Zmluva výslovne neuvádza inak. Ak 
tieto VOP alebo Zmluva výslovne neuvádza inak, 
takáto informácia, oznámenie, podklad alebo iná 
komunikácia sa bude považovať za odovzdanú, ak 
bola doručená osobne alebo poštou na adresu druhej 
zmluvnej strany uvedenú v záhlaví Zmluvy, resp. 
oznámenú podľa bodu 2. tohto článku VOP. 
 

2. Obidve zmluvné strany sú povinné bezodkladne 
oznamovať si navzájom zmenu kontaktných údajov 
uvedených v záhlaví Zmluvy a adresy pre 
doručovanie elektronických faktúr. Účinnosť nových 
kontaktných údajov nastane momentom doručenia 
oznámenia o ich zmene druhej zmluvnej strane, 
pričom na túto zmenu nie je potrebné uzatvárať 
dodatok k Zmluve. 

  
3. V prípade, ak zmluvná strana doporučenú zásielku 

alebo osobne doručovanú zásielku odmietne 
prevziať alebo zásielku doručovanú poštou pošta 
vráti druhej zmluvnej strane z akýchkoľvek dôvodov 
napriek tomu, že bola zasielaná na podľa tejto 
Zmluvy stanovené kontaktné údaje pre doručovanie, 
považuje sa zásielka za doručenú dňom, v ktorom sa 
zásielka vrátila ako nevyzdvihnutá, popr. nedoručená 

z akýchkoľvek dôvodov alebo po uplynutí tretieho 
dňa nasledujúceho po dni, v ktorom si adresát 
zásielku odmietol prevziať. 

 

 

Článok VII Ukončenie Zmluvy 

 
1. Zmluvu je možné predčasne ukončiť odstúpením od 

Zmluvy, a to v nasledovných prípadoch: 
 

i. zo strany Dodávateľa, pokiaľ Odberateľ nedodá 
riadne a včas podklady podľa bodu 2 čl. II týchto 
VOP; 
 

ii. zo strany Dodávateľa pokiaľ existuje možnosť, že 
poskytovaním Plnenia budú porušené práva 
akejkoľvek tretej osoby, pričom Dodávateľ nie je 
povinný práva tretej osoby preverovať (napr. 
porušenie autorských práv, práv súvisiacich 
s rozdelením teritoriálneho pôsobenia firiem, práv 
a pod.); 

 
iii. zo strany Dodávateľa pokiaľ je možné 

predpokladať, že informácie/podklady, ktoré 
Odberateľ Dodávateľovi poskytol za účelom 
Plnenia, nie sú v súlade s právnym poriadkom 
Slovenskej republiky a/alebo etickými normami 
a/alebo dobrými mravmi a/alebo ohrozujú verejný 
poriadok a/alebo sú spôsobilé poškodiť dobré 
meno alebo dobrú povesť Dodávateľa alebo iných 
osôb a/alebo klamú spotrebiteľa; 
 

iv. zo strany Dodávateľa ak Odberateľ vstúpil do 
likvidácie, alebo začalo konkurzné či 
reštrukturalizačné konanie; 

 
v. zo strany Dodávateľa v prípade, ak je Odberateľ 

v omeškaní s úhradou vystavenej faktúry o viac 
ako 30 dní; 
 

vi. zo strany Odberateľa, pokiaľ Dodávateľ 
nevykonáva Plnenie riadne a včas, a to aj napriek 
tomu, že bol na túto skutočnosť zo strany 
Odberateľa opakovane písomne upozornený 
a Dodávateľ ani napriek opakovanému 
písomnému upozorneniu, ktoré mu bolo zo strany 
Odberateľa doručené, nevykonal nápravu 
v primeranej dobe. 

 
 
 Tieto VOP sú účinné odo dňa 01.01.2014 

 
 

 


