
c
Ha§ illitra,rpo..3..o. Široká 21, 949 05 Nitra, e-mail: has@has.sk, mobil 0903 42g 1g2
Pennenkó comrum l(oNlCA M|NoLTA

Zmluva o prenájme kopírovacieho zariadenia
č. ZPZ180312

Zmluvné strany

Prenajímatel':
H a S Nitra spol. s r. o.
Siroká 2l
949 05 Nitra
IČo::os:ztgo
tČnpH: sK202015265l
V zastúpení: Peter Funflílek, konatel'

Nájomca:
Základná škola s materskou ško|ou Šoporňa
Komenského 133
925 52 Šoporňa
ICO: 36080519
DIČ 2021322402
V zastúpení: PaedDr. Eva Kabrhe|ová, riaditelka školy

sa dohodli na nasledormom:

il. Predmet zmluv.v

II.l . Predmetom tejto zmluvy o prenájme kopírovacieho zariadenia vrátane príslušenstva je kopírovací stroj
zn. KONICA MINOLTA Bizhub 3ó3

II.2. Záruěné čísla zariadenia a príslušenstva sú uvedené v protokole o odovzdaní veci do prenájmu,
ktorý je neoddelitelhou súčastbu tejto zmluvy ako príloha č. 1.

III. Nájomné

n.l. Nájomné sa po dohode zmluvných strán stanovuje takto:
a) mesačný poplatok za prenájom lnezahíňa žiadne predplatené strany/ 20,00 € + DPH
b) zal<aždú lryhotovenú stranu čiernobielu A4 0,009 € + DPH
c) jednorázoý inštalačný poplatok 29,00 € + DPH
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Zmluva o prenájme kopírovacieho zariadenia
č. ZPZ180312

I. Zmluvné strany

Prenajímatel':
H a S Nitra spol. s r. o.
Siroká 2l
949 05 Nitra
lčo: xszltgs
lčopH: SK2020l52651
V zastúpení: Peter Funf,{lek, konatel'

Nájomca:
Základná škola s materskou školou Šoporňa
Komenského 133
925 52 Šoporňa
ICO: 36080519
DIČ:2021322402
V zastúpení: PaedDr. Eva Kabrhe|ová, riaditelka školy

sa dohodli na nasledo,rnom:

n. Predmet zmluv.v

III.1. Predmetom tejto zmluvy o prenájme kopírovacieho zariadeniavrátane príslušenstvaje kopírovací stroj
zn. KONICA MINOLTA Bizhub 363

II.2. Záruéné čísla zariadenia a príslušenstva sú uvedené v protokole o odovzdaní veci do prenájmu,
ktorý je neoddelitelhou súčastbu tejto zmluvy ako príloha č. 1.

III. Nájomné

n.l. Nájomné sa po dohode zmluvných strán stanovuie takto:
a) mesačný poplatok za prenájom lnezahíňa žiadne predplatené strany/ 20,00 € + DPH
b) zal<aždú vyhotovenú stranu čiernobielu A4 0,009 € + DPH
c) jednorázový inštalačný poplatok 29,00 € + DPH
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|r.2. Skutočný poěet vyhotovených kópií bude prenajímatel'zisťovať lx za mesiac.Yždy posledný pracovný
deň v mesiaci.

III.3. Do 10. dňa nasledujúceho bežného mesiaca prenajímatel'vystaví nájomcovi faktúru na mesaěný prenájom.
Túto fakturu nájomca uhradí do 14 dní na bankoqý účet prenajímatel'a.

III.4. Do počtu skutočne vyhotovených kópií sa nezapočítavajú tie, ktoré boli vyhotovené servisným
technikom prenajímatel'a pri odstraňovaní poruchy vzniknutej na predmete prenájmu

m.5. V cene prenájmu je obsiahnutá cena všetkého spotrebného materiálu, ktorý je potrebný na vyhotovenie
kópie, všetky opravy aúdržba na predmete zmluvy o prenájme za podmienok stanovených touto zmluvou
okrem papiera.

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán

tV.1. Práva a povinnosti nájomcu:
IV.l.a. Uzatvorením tejto zmluvy nájomca nenadobúda žiadne vlastnícke práva k prenajímanému zariadeniu.

Nájomca preto nesmie predmet prenájmu alebo jeho časť predať, previesť na tretiu osobu alebo založiť ako
zábezpeku bez písomného súh l asu prenaj ímate l'a.

IV.l.b. Nájomca sa zavázuje zaistiť pre prevádzkovanie prenajatého zariadenia lyhovujúce priestory podl'a
odporúčania prenajímatel'a a používať ho podl'a návodu na obsluhu primerane k jeho povahe a určeniu.

IV.l.c. Nájomca zodpovedá zariadne prevádzkovanie predmetu prenájmu azaudržiavanie predmetu prenájmu
v dobrom stave.

rV.l.d. Nájomca zodpovedá za škody vzniknuté na predmete prenájmu a to v pdpade, ak:
dójde k odcudzeniu zariadenia alebojeho časti,
zaobchádzanie so zaiadenimbude hrubé a neodborné,
poškodenie spósobí tretia osoba, ktorej nájomca umožnil prístup k prenajatému zariadeniu.
Všetky nák|ady spojené s odstránením takto vzniknutej škody hradí v plnej výške nájomca, pričom je povinný
nad'alej riadne uhrádzať nájomné,

IV.1 .e. Nájomca sa zavázlje predmet zmluly o prenájme nepremiestňovať na inú adresu ako je póvodná adresa, na
ktorej bolo zariadenie inštalované a neprevádzať na zariadení žiadne zmeny bez predošlej
konzultácie s prenajímatel'om a jeho servisným technikom. Následný dohovor musí byt'podložený
písomne a priložený k tejto zmluve.

\r.2. Práva a povinnosti prenajímatel'a:
N.2.a. Prenajímatel'zodpovedá nájomcovi zato, že mu predmet prenájmu odovzdá do užívania

v riadnom a užívatelhom stave,
IY.2.b. Prenajímatel' sa zavázuje, že predmet prenájmu dopraví nájomcovi na miesto ním určené, následne

uskutoční inštaláciu zariadenia a uvedie ho do prevádzky, zaškolí max. dvoch pracovníkov obsluhy,
odovzdá nájomcovi návod na obsluhu a v prípade, že vznikne porucha a prenajímatel'nebude schopný
previesť opravu na mieste najneskór do 72 hodín, zabezpeěi nájomcovi náhradné zariadenie, ato až po dobu,
kým nebude závada odstránená.
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N,2.c. Prenajímatel'sazavázuje vykonávať na svoje náklady servis, dodávku spotrebného materiálu a náhradných

dielov prostredníctvom svoj ich servisných technikov.
Servis zahíňa: pravidelnú profilaktickú prehliadku zariadenia a jeho údržbu,odstraňovanie závad, ktoré nahlásil
nájomca ihned' po ich zistení, inak zodpov edá za škody vzniknuté zanedbaním tejto povinnosti
Servisný technik prenajímatel'a je povinný dostaviť sa k odstráneniu závady max. do 48 hodín od jej nahlásenia
(v bežnom pracovnom tyždni).

V. Doba trvania prenáimu

V.l . Táto zmluva o prenájme kopírovacieho zariadeni a sa uzaúára na dobu neurěitú, s ýpovednou lehotou

l mesiac. Výpovedná |ehota zaěina plynúť prvYm dňom nasledujúceho mesiaca od rypovedania zmluly.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania protokolu o odovzdaní veci do prenájmu oboma
zmluvnými stranami.

VI. Skončenie prenájmu

VI.1. Zmluva o prenájme skončí dohodou oboch zmluvných strán.

VII. Odstúpenie od zmluvy

VII.1, Prenajímatel'móže okamžite odstúpiť od tejto zmluvy vtedy, ak sa nájomca dostane do omeškania

s úhradou nájomného o viac ako 2l dní, alebo ak proti nájomcovi bolo zahájené konkurzné konanie alebo

konanie o vyrormaní (exekucia).
V oboch dchto prípadoch je nájomca povinný na požiadanie prenajímatel'a okamžite sprístupniť priestory,

v ktorých sa nachádza prenajaté zaňadenia a umožniťjeho odvoz.
VII.Z, Obe zmluvné strany móžu od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak druhá strana závažne poruší svoje

povinnosti vyplývajúce ztejto zmluvy o prenájme.

VII.3. Výpoved'bez udania konkrétneho dóvodu je možná len pod podmienkou l mesačnej vlpovednej lehoty.

VIII. Vrátenie predmetu prenájmu

VIII.1, Po lypršaní doby prenájmu je nájomca povinný vrátiť predmet prenájmu v stave, v akom ho
prevza| s prihliadnutím na opotrebovanie.

VIII.2. Prenajímatel' je povinný predmet prenájmu odvieď z priestorov nájomcu do 3 dní odo dňa skončenia zmluvy,
ak sa zmlurmé strany nedohodli inak.

... §llot ilolonalích líúnii a uíilnřlOu
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Ix. záverečné ustanovenia

IX.1. Táto zmluva bola vyhotovená v 2 exemplároch, pričom kťdá zmluvná strana obdrži 1 vyhotovenie.
IX,2. Táto zmluva podlieha právnemu poriadku Slovenskej republiky. Právne vďahy vzniknuté medzi

zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia všeobecnými ustanoveniami
obchodného zákonníka.

IX.3. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy sa móžu uskutočniť len na základe písomného dodatku odsúhlaseného
oboma zmluvnými stranami.

IX.4. Zm|uva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom podpísania
protokolu o odovzdaní veci do prenájmu.

V Nitre, dňa: 12. 03, 20l 8

------
Zithdnrištoia s ula.cr§Áúl, jh ,,

m"#W^,,
Y.,

prenajímatel'

Peter Funfálek, konatel'

nájomca

PaedDr. Eva Kabrhelová, riaditelka ško|y
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Dohoda o elektronickej fakturácií

íJzavretámedzi účastníkmi na základe uzatvorenia Zmluvy o prenájme kopírovacieho zariadenia:

Prenajímatel':
HaS Nita spol. s r. o.

Široká 2l
949 05 Nitra
V zastupení: Peter Funfálek, konatel'

Náiomca:
Základná škola s materskou školou Soporňa
Komenského 133
925 52 Šoporňa
V zastúpení: PaedDr. Eva Kabrhelová, riaditel'ka školy

E-mail pre zasielanie elektronických faktúr:

Nájomca podpisom tejto dohody potwdzuje, že v súlade s ustanovením § 7l ods. l zákona

č.22212004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o DPH")
súhlasí so zasielaním elektronických faktúr a súčasne potwdzuje, že súhlasí s podmienkami ich zasielania,

Podmienky zasielania elektronických faktúr: L/-,,o-rl7 @P-4 lTlDJíj r/_r'
/

l. Elektronická faktúra je v zmysle § 7l ods. l zákona o DPH daňovým dokladom.

2. prenajímateť sa zavánlje elektronickú faktúru doručovať na kontaktný e-mail pre zasielanie elektronichých faktur.

3. E|ektronická faktúra sa povafuje za doručenú dňom odoslania.

4. Nájomca sazavázuje informovať prenajímateťa o akýchkol'vek zrnenách, majúcich vplyv na zasielanie elektroniclqých

faktúr, najmá na zmenu kontaktného e-mailu pre zasielanie elektroniclcých faktur.

5. V pdpade nedoručenia elektronickej faktúry sa zákank zaváaniebezodkladne o tejto skutočnosti informovať

prenajímatel'a. V prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti podfa predchádzajicej vety sa elektronická faktúra

povafuje za riadne doručenú a prenajímateť nie je povinný jej odoslanie preukazovať.

6. Nájomca je oprávnený odvolať tento súhlas písomným oznámením. Odvolanie je účinné nasledujúci kalendárny mesiac.

&Lladná šltoi* ll.,li,jťtl,i],

Č. 188, 92Ď r1! §í)irl }i]l l

S0úmors DíQ l^,,l ,-,|

Nájomca
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