VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Ján Vojtek – NaPDS, so sídlom Sládkovičová 448/14, 083 01 SABINOV,
Slovenská republika; IČO: 33874883; DIČ: 1020760048

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi
vydavateľom, ktorým je Ján Vojtek – NaPDS, so sídlom Sládkovičová 448/14,
PSČ 083 01 Sabinov, Slovenská republika, IČO: 33874883, DIČ: 1020760048
(ďalej len „vydavateľ“) a zadávateľom inzercie (ďalej len „inzerent“) pri
uverejňovaní inzercie v Halonovinách.
1.2. Kontaktné údaje vydavateľa:
1.2.1. Poštová adresa: Sládkovičová 448/14, 083 01 Sabinov
1.2.2. Telefón: 0950 782 084
1.2.3. E – mail: halonoviny@centrum.sk
1.2.4. Číslo účtu pre bezhotovostné platby: IBAN: SK8456000000008837658003
1.3. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu medzi vydavateľom
a inzerentom. V prípade, že sa vydavateľ s inzerentom dohodnú na podmienkach
odlišných od VOP, prednosť majú podmienky dohodnuté odlišne.
2. DEFINÍCIA ZÁKLADNÝCH POJMOV
2.1. Inzerciou sa rozumie časť tlačenej strany média, ktorá obsahuje informácie (napr.
graf, text, obrázok a pod.) objednané inou osobou než vydavateľom média,
zverejňované vydavateľom za odplatu alebo inú protihodnotu.
2.2. Riadkovou inzerciou sa rozumie textový oznam komerčného alebo nekomerčného
charakteru, objednaný inzerentom, pri ktorom je základná cena stanovená
v závislosti od celkového počtu objednaných a uverejnených znakov riadkovej
inzercie.
2.3. Znakom rozumieme akýkoľvek alfabetický a numerický znak, medzeru medzi
slovami a ostatné formy znakov (otáznik, výkričník, pomlčka a pod.)
2.4. Plošnou inzerciou sa rozumie grafický inzerát.
2.5. Grafickým inzerátom sa rozumie najmä obrázok, fotografia, graf a ostatné formy
grafických zobrazení.
2.6. Inzerentom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vo vlastnom
mene a na vlastný účet objednáva uverejnenie inzercie.

3. POSTUP INZERENTA PRI OBJEDNÁVANÍ INZERCIE
3.1. Uverejnenie inzercie prebieha na základe objednávky doručenej vydavateľovi
prostredníctvom internetového portálu www.halonoviny.sk, alebo telefonicky na
t.č.: 0950 782 084
3.2. Objednávka musí obsahovať najmä:
a) meno a priezvisko inzerenta, jeho trvalé bydlisko, telefonický a e-mailový
kontakt na inzerenta;
b) voľbu spôsobu úhrady za objednanú inzerciu;
c) v prípade bezhotovostného spôsobu úhrady uvedenie čísla bankového účtu
inzerenta;
d) voľbu formy inzercie – plošná, alebo riadková;
e) v prípade riadkovej inzercie voľbu rozsahu riadkovej inzercie (max. 320
znakov);
f) v prípade riadkovej inzercie voľbu rubriky uverejnenia;
g) v prípade riadkovej inzercie zadanie presného znenia riadkovej inzercie;
h) v prípade grafickej inzercie voľbu veľkosti grafickej inzercie (max. 212mm
× 305 mm);
i) v prípade grafickej inzercie voľbu umiestnenia grafickej inzercie;
j) ďalej v prípade grafickej inzercie voľbu vzhľadu grafickej inzercie, pričom
vydavateľ poskytuje možnosť voľby medzi zadaním vlastného grafického
návrhu od inzerenta, alebo zostavenia grafického návrhu vydavateľom;
k) počet uverejnení ako pri grafickej inzercii, tak aj pri plošnej inzercii;
l) ďalšie osobitné požiadavky inzerenta;
m) dátum zadania objednávky.
3.3. Vydavateľ je povinný objednávku potvrdiť v čo najkratšom čase. Objednávka
zadaná prostredníctvom internetového portálu www.halonoviny.sk sa potvrdzuje
spätným e-mailom od vydavateľa. V prípade objednávky zadanej telefonicky
postačuje ústne potvrdenie zo strany vydavateľa.
3.4. Vydavateľ nepotvrdí objednávku, ktorú by vzhľadom na požadovaný deň
uverejnenia, resp. plánované obdobie uverejnenia inzercie, nestihol včas
spracovať. Pokiaľ vydavateľ nepotvrdí objednávku podľa predchádzajúcej vety,
alebo nebude môcť zrealizovať objednávku podľa údajov uvedených
v objednávke, alebo objednávka nebude obsahovať minimálne údaje uvedené
v bode 3.2. VOP, dá túto skutočnosť na vedomie inzerentovi v lehote 2
pracovných dní.
3.5. Vydavateľ ďalej nepotvrdí objednávku, ktorej obsah by bol v rozpore s platným
právnym poriadkom v SR a dobrými mravmi, alebo by zasahoval do práv
a právom chránených záujmov fyzickej alebo právnickej osoby.
3.6. Akúkoľvek zmenu objednávky je inzerent povinný oznámiť vydavateľovi
najneskôr deň pred dňom uzávierky objednávok pre konkrétne vydanie.

3.7. Termín uzávierky prijímania objednávok inzercie je určený na 15. deň
v kalendárnom mesiaci. V prípade, že sa nevyskytnú nepredvídateľné okolnosti,
termínom vydania Halonovín je vždy 20. deň v kalendárnom mesiaci.
3.8.Potvrdením objednávky vzniká zmluvný vzťah medzi inzerentom a vydavateľom.
Inzerent má právo na uverejnenie inzercie a vydavateľ má právo na odplatu za
uverejnenie inzercie.

4. ZMENY OBJEDNÁVKY
4.1. Predmet objednávky sa môže meniť čo do obsahu alebo rozsahu, a to jeho
zúžením alebo rozšírením.
4.2. Inzerent môže zrušiť objednávku jednostranne len vo výnimočných
a odôvodnených prípadoch. Túto okolnosť včas oznámi vydavateľovi.
4.3. V prípade neodôvodneného zrušenia objednávky si môže vydavateľ voči
inzerentovi uplatňovať nárok na storno poplatok vo výške jednej polovice sumy za
objednávku.
5. ZÁVÄZKY INZERENTA
5.1. Inzerent sa zaväzuje objednať inzerciu vo vlastnom mene a na vlastný účet,
pričom bude rešpektovať VOP, technické normy, dobré mravy, platný cenník
inzercie, ďalej kapacitné možnosti a dodacie termíny vydavateľa, s ktorými bol
oboznámený.
5.2. Inzerent je povinný v prípade hotových inzertných predlôh, dodať grafické
predlohy a textové predlohy pre inzerciu v médiu včas, a to v lehote podľa dohody
s vydavateľom. V prípade, že sa inzerent dostane do omeškania s dodaním
predlôh, vydavateľ nezodpovedá za škody a ostatné následky tým vzniknuté.
5.3. Inzerent je povinný uhradiť odplatu za uverejnenie inzercie v čase dohodnutom
s vydavateľom.
5.4. Inzerent zodpovedá za prípadné škody, ujmy alebo ušlé zisky akéhokoľvek druhu,
ktoré môžu vzniknúť vydavateľovi alebo tretím osobám na základe obsahu
uverejnenej inzercie. V prípade, že si tretia osoba bude uplatňovať v dôsledku
uverejnenia inzercie nárok na náhradu škody, ušlý zisk alebo nemajetkovú ujmu je
inzerent povinný nahradiť vydavateľovi nároky tretej osoby, a to v plnej výške.
Rovnako je inzerent v takomto prípade povinný uhradiť aj všetky náklady

súvisiace s uplatňovaním alebo bránením práv súvisiacich s uverejnenou inzerciou
(napr. súdne poplatky, alebo trovy právneho zastúpenia).
5.5. Inzerent má právo odstúpiť od zmluvy na časť nevyčerpanej inzercie.
6. ZÁVÄZKY VYDAVATEĽA
6.1. Vydavateľ sa zaväzuje poskytnúť inzertnú plochu podľa požiadaviek inzerenta
uvedených vo vydavateľom potvrdenej objednávke a zabezpečiť uverejnenie
inzercie v závislosti od dodaných podkladov a v zodpovedajúcej kvalite.
6.2. Vydavateľ je oprávnený používať grafické predlohy k inzerátom, alebo ich časti,
výhradne na účely inzercie v zmysle objednávky, pokiaľ sa obe zmluvné strany
nedohodnú inak.
6.3. Akékoľvek zásahy do grafickej podoby inzercie je vydavateľ oprávnený
vykonávať len s predchádzajúcim súhlasom inzerenta.
6.4. Vydavateľ vráti inzerentovi tlačové podklady inzerátu, či podklady dodané v
elektronickej forme, ak o to inzerent požiada, najneskôr do 2 týždňov od
uverejnenia posledného inzerátu.
6.5. Vydavateľ sa zaväzuje vydať inzerentovi doklad o platbe za uverejnenú
objednávku.
6.6. Vydavateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uverejniť inzerciu, ktorá je v rozpore
s platným právnym poriadkom SR, dobrými mravmi, alebo poškodzuje záujmy
vydavateľa, prípadne môže zasiahnuť do práv a právom chránených záujmov tretej
osoby a spôsobiť jej ujmu.
7. PLATOBNÉ PODMIENKY
7.1. Vydavateľ má nárok na odplatu za uverejnenú inzerciu v súlade s platným
cenníkom inzercie Halonovín schváleným vydavateľom.
7.2. Cena za uverejnenie inzerátu je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov, je určená v cenníku inzercie Halonovín
platnom v čase uverejnenia inzerátu.
7.3. Aktuálna verzia cenníka Halonovín sa nachádza na internetovom portáli
www.halonoviny.sk a je dostupná k nahliadnutiu aj v sídle vydavateľa.

7.4. Cenu za uverejnenie inzercie zaplatí inzerent vydavateľovi na základe vystavenej
faktúry pred uverejnením inzercie.

7.5. Cenu za uverejnenie inzercie zaplatí inzerent buď bankovým prevodom, alebo
prostredníctvom systému Paypal.
7.6. V prípade, že inzerent včas nedodá podklady na uverejnenie inzercie a spôsobí
tým, že vydavateľ neobsadí inzerentom objednanú inzertnú plochu ani iným
inzerentom v konkrétnom vydaní Halonovín, je inzerent povinný uhradiť
vydavateľovi plnú výšku ceny inzercie, na ktorú sa zaviazal.
8. REKLAMAČNÉ PODMIENKY
8.1. Vydavateľ zodpovedá za uverejnenie inzercie podľa údajov uvedených
v potvrdenej objednávke a na základe dodaných podkladov.
8.2. Inzerent je povinný nedostatky zistené v inzercii reklamovať u vydavateľa bez
zbytočného odkladu a písomne. Inzerent musí nedostatky popísať a uviesť
požiadavky na ich nápravu. Reklamácia je uplatnená včas, ak bola vydavateľovi
doručená najneskôr v 14. kalendárny deň odo dňa uverejnenia inzercie, inak právo
na uplatnenie reklamácie zaniká.
8.3. Vydavateľ potvrdí prijatie inzercie písomnou formou. Ak ide o odôvodnené
prípady, rozhodne vydavateľ o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď. Vydavateľ
vybaví reklamáciu najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
8.4. V prípade odstrániteľných vád príjme vydavateľ prostriedky na ich nápravu v čo
najkratšom čase, a to tak aby zamedzil vzniku škody, alebo znížil jej rozsah.
V prípade vád, ktoré sa nedajú odstrániť poskytne vydavateľ inzerentovi primerané
zadosťučinenie v súlade s platným právnym poriadkom.
8.5. Vydavateľ zodpovedá za chyby ním zapríčinené pri uverejnení inzercie. Ak
v dôsledku týchto chýb vznikla inzerentovi škoda, vydavateľ je povinný mu
poskytnúť náhradnú inzertnú plochu na uverejnenie rovnakého inzerátu bez chýb.
V prípade termínovaného inzerátu je vydavateľ povinný poskytnúť inzerentovi
primeranú cenovú zľavu.
8.6. Vydavateľ nezodpovedá za chyby, ktoré nezapríčinil, alebo ktoré vznikli
v dôsledku neodvrátiteľných udalostí.
8.7. Zákonné právo spotrebiteľov, od ktorých sa nedá odchýliť, ostávajú nedotknuté.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Údaje poskytnuté vydavateľovi od inzerenta podliehajú ochrane osobných údajov
v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)
9.2. Inzerent ako dotknutá osoba v zmysle zákona o ochrane osobných údajov
odoslaním objednávky poskytuje svoj súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov
v potrebnom rozsahu. Tento súhlas sa poskytuje pre vydavateľa a ním poverené
osoby.
9.3. Spracúvané údaje bude vydavateľ a ním poverené osoby spracúvať v rozsahu
uvedenom v objednávke a v rozsahu vyplývajúcom z nevyhnutných technických
podmienok pre poskytnutie objednaných služieb.
9.4. Inzerent môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať.
9.5. Osobné údaje budú spracúvané po celú dobu poskytovania služby. Ak zanikne
dôvod spracúvania osobných údajov, vydavateľ zabezpečí ich likvidáciu v zmysle
zákona o ochrane osobných údajov.
9.6. Vydavateľ sa zaručuje, že spracúvané údaje nie sú sprístupňované tretím osobám.
Výnimkou sú údaje, ktoré inzerent sám zverejní v objednanom inzeráte.
9.7. V prípade, že inzerent – fyzická osoba poskytne vydavateľovi v súvislosti
s uzatvorenou objednávkou údaj o svojom rodnom čísle, súhlasí ako nositeľ tohto
rodného čísla v zmysle zákona o ochrane osobných údajov s tým, aby vydavateľ
jeho rodné číslo využíval výlučne na účely evidencie objednávok, zmlúv
a poskytnutých plnení, aby ho za týmto účelom archivoval, spracúval a užíval.
9.8. Inzerent pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže
podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane
osobných údajov.
10. OSTATNÉ USTANOVENIA
10.1. Právne vzťahy neupravené týmito VOP alebo zmluvou sa riadia zák. č.
513/1991Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Obchodný zákonník“)
10.2. Vydavateľ môže VOP jednostranne zmeniť. Pričom pre uzatvorený zmluvný
vzťah medzi inzerentom a vydavateľom sú platné aktuálne VOP. Aktuálna verzia
VOP je zverejnená na internetovom portáli www.halonoviny.sk.

10.3. Zmluvné strany sa dohodli, že medzi medzi nimi uzatvorené objednávky
inzercie či ostatné zmluvy a vzťahy z nich vyplývajúce sa budú riadiť Obchodným
zákonníkom.
10.4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich vydania.

V Sabinove, dňa 10.02.2017

