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CanTechnology, s.r.o., Ibišteková 500/9, Bratislava 851 10 
IČO: 35 874 350, DIČ: 2021780178, Spol. zapísaná Okres. súd Ba I., odd. sro, vl.č.30538/B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmluva o prenájme kopírovacieho zariadenia 

 

 
Zmluvné strany 

 

 

Prenajímateľ CanTechnology, s.r.o. 

 851 10 Bratislava, Ibišteková 500/9  

 

IČO: 35 874 350 

IČ DPH: SK2021780178 

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., Bratislava 

Číslo účtu: 2626832967/1100 

IBAN: SK86 1100 0000 0026 2683 2967 

Zastúpený : Pavol Dubek, konateľ spoločnosti 

Kontaktná osoba: Pavol Dubek 

Telefón/fax: +421 903307490 

Obchodný register: Spol. zapísaná Okres. súd Ba I., odd. sro, vl.č.30538/B 

 

Nájomca: Obec Rovinka 

 900 41 Rovinka, Hlavná 350 

 

IČO: 00 305 057 

DIČ: 2020362036 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu: 1802404001/5600 

IBAN: SK72 5600 0000 0018 0240 4001 

Zastúpený: JUDr. Milan Bombala, starosta obce 

Kontaktná osoba: JUDr. Milan Bombala 

Telefón/fax: 02/45 985 218  

Miesto dodania: Obecný úrad Rovinka 
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Článok II. 

Predmet zmluvy 

1) Predmetom zmluvy je prenájom kancelárskej techniky Canon, ktorého špecifikácia je obsahom prílohy 

č. 1 tejto zmluvy. Prenajímateľ prenecháva predmet nájmu nájomcovi, aby ho dočasne používal 

v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. 

2) Nájomca predmet nájmu prijíma na dočasné užívanie a zaväzuje sa platiť dohodnutú cenu za vytlačenú 

stranu na základe zmluvne dohodnutých podmienok s prenajatého zariadenia. Predmetom zmluvy nie je 

poskytovanie rozmnožovacej služby v zmysle zákona 618/2003 Z. z. a jeho noviel. Prenajímateľ 

z uvedeného dôvodu neodvádza za zhotovené rozmnoženiny žiadne poplatky v zmysle uvedeného 

zákona. Vysporiadanie týchto poplatkov v odôvodnených prípadoch - pri poskytovaní rozmnožovacích 

služieb za úplatu tretím osobám - zabezpečí nájomca. 

 

Článok III. 

Umiestnenie predmetu nájmu 

1) Predmet nájmu bude umiestnený na základe dohody prenajímateľa a nájomcu. Umiestnenia predmetu 

nájmu (miesto dodania) je špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Nájomca môže premiestniť 

predmet nájmu len po písomnom súhlase prenajímateľa. 

 

Článok IV. 

Cena 

1) Cena za vytvorenú kópiu/výtlačok z prenajímaného zariadenia je dohodnutá a špecifikovaná v prílohe č. 

1 tejto zmluvy. 

 

Článok V. 

Platobné podmienky 

 

1) Poplatok za vytvorenú kópiu/výtlačok bude uhrádzať nájomca a to raz mesačne po odpočte vytlačených 

a nakopírovaných strán raz za mesiac na základe daňového dokladu vystaveného prenajímateľom. 

 

Článok VI. 

Povinnosti prenajímateľa 

1) Prenajímateľ bezplatne dopraví predmet nájmu na miesto určené nájomcom, nainštaluje ho a uvedie do 

prevádzky. 
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2) Prenajímateľ bezplatne zaškolí obsluhu zariadenia, o čom bude spísaný protokol a podpísaný servisným 

technikom a nájomcom. 

3) Prenajímateľ predmet nájmu na vlastné náklady poistí, poistné je zahrnuté v poplatku za prenájom. 

4) Prenajímateľ zabezpečí bezchybný a bezporuchový chod zariadenia a to do 24 hod. od nahlásenia 

poruchy na svoje náklady. 

5) Prenajímateľ je povinný zabezpečiť náhradné zariadenie v prípade poruchy prenajímaného zariadenia 

do 4 pracovných dní. 

6) Prenajímateľ sa zaväzuje vykonať preventívne profilaktiky a výmeny náhradných dielov doporučených 

výrobcom.  

7) Prenajímateľ v cene kópie/výtlačku zabezpečí spotrebný tovar ako je toner a všetky náhradné diely. Do 

spotrebného tovaru sa nevzťahuje papier a spinky do finišeru. 

 

Článok VII. 

Povinnosti nájomcu 

1) Nájomca je povinný umiestniť predmet nájmu v zodpovedajúcich priestoroch, na mieste, ktoré je 

zapísané v prílohe č. 1 tejto zmluvy, a používať ho na základe odborného návodu. 

2) Nájomca je povinný používať len originálny spotrebný materiál a doporučený servisnou organizáciou. 

3) Nájomca umožní zamestnancom prenajímateľa vykonávajúcich servis a odpočet kópií prístup 

k predmetu nájmu v dohodnutých termínoch. 

4) Nájomca nie je oprávnený prenajať predmet nájmu tretej osobe. 

5) Po ukončení platnosti zmluvy, alebo po odstúpení od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou je 

nájomca povinný do 10 dní umožniť odobratie predmetu nájmu servisným strediskom prenajímateľa 

v stave zodpovedajúcom dobe jeho prevádzky a spísať o tom protokol. Odobratie predmetu nájmu sa 

musí uskutočniť v pracovných dňoch v čase od 08:00 do 15:30 hod. Súčasne je nájomca povinný do 5 

dní odo dňa prevzatia predmetu nájmu uhradiť poplatky za už vyhotovené kópie a výtlačky podľa 

odpočtu ku dňu prevzatia predmetu nájmu podľa predchádzajúcej vety, tak ako je uvedené 

v preberacom protokole, nahradiť škodu v prípade poškodenia predmetu nájmu, prípadne iné dlhy, 

ktoré nájomcovi na základe tejto zmluvy vznikli. V prípade, ak nájomca neuhradí svoje záväzky 

v tomto termíne, zaväzuje sa uhradiť prenajímateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň. 

V prípade, ak nájomca neumožní odobrať predmet nájmu prenajímateľovi v stanovenej lehote, je 

povinný uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu 1 % z ceny predmetu nájmu za každý i započatý deň, 

až do vrátenia predmetu nájmu. 

6) Nájomca nie je oprávnený vykonávať samostatne na predmete nájmu žiadne úpravy, údržby a opravy. 
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Článok VIII. 

Doba trvania nájmu 

1) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 36 mesiacov. 

2) Doba trvania zmluvy začína plynúť dňom podpísania zmluvy o prenájme. 

3) Po uplynutí dohodnutej doby trvania zmluvy je možné na základe požiadavky nájomcu predĺžiť jej 

platnosť dodatkom k tejto zmluve, potvrdeným oboma zmluvnými stranami. 

 

Článok IX. 

Skončenie nájmu 

1) Platnosť a účinnosť tejto zmluvy končí: 

a) uplynutím dohodnutej doby 36 mesiacov, 

b) dohodou zmluvných strán, 

c) odstúpením niektorej zo zmluvných strán od zmluvy na základe dôvodov uvedených v čl. X, 

d) zánikom predmetu nájmu, 

e) výpoveďou zo strany nájomcu s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým 

dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveďou prenajímateľovi doručená. 

 

Článok X. 

Odstúpenie od zmluvy 

1) Zmluvné strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť z nasledovných dôvodov: 

A. Prenajímateľ: 

1. ak nájomca opakovane porušil povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, 

2. ak nájomca neuhradil faktúru za mesačný nájom v lehote splatnosti a ani v ďalšej lehote po 

výzve prenajímateľa, 

3. v prípade premiestnenia predmetu nájmu bez súhlasu prenajímateľa. 

B. Nájomca: 

1. ak prenajímateľ opakovane porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, 

2. pri opakovaných závadách a poruchách, ktoré bránia po dobu dlhšiu ako 7 pracovných dní 

v riadnom užívaní predmetu nájmu. 

 

2) V prípade odstúpenia ktorejkoľvek zmluvnej strany od zmluvy je odstúpenie platné dňom doručenia 

písomného odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane. Zásielka obsahujúca odstúpenie od zmluvy sa 

považuje za doručenú aj v prípade, ak bola zaslaná doporučenou poštou na adresu zmluvnej strany 
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uvedenú v tejto zmluve alebo inak oznámenú a adresát ju odmietol prevziať alebo sa zásielka vrátila 

odosielateľovi ako nedoručená. V prípade odmietnutia prevziať zásielku sa zásielka považuje za 

doručená momentom odmietnutia prevziať zásielku. V prípade, ak sa zásielka vráti ako nedoručená, tak 

sa považuje sa doručená na 5. deň od jej odoslania na poštovú prepravu. 

 

Článok XI. 

Zodpovednosť za škody 

1) Nájomca zodpovedá za škody, ktoré vzniknú neodborným používaním alebo treťou osobou, ktorej 

nájomca umožnil k predmetu nájmu prístup. Náklady vzniknuté prenajímateľovi na obstaranie nového 

predmetu nájmu alebo jeho častí alebo na opravu predmetu nájmu uhradí nájomca. Ak by škody, alebo 

náklady takto vzniknuté, boli uhradené prenajímateľovi poisťovňou, zníži sa náhrada, ktorú má uhradiť 

nájomca, o čiastku uhradenú poisťovňou. 

 

Článok XII. 

Záverečné ustanovenia 

1) Zmeny obsahu tejto zmluvy je možné uskutočniť na základe dohody oboch zmluvných strán, písomne. 

2) Vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka. 

3) Na znak súhlasu s obsahom zmluvy a na znak slobodného prejavu vôle oboch zmluvných strán je 

zmluva zástupcami oboch zmluvných strán vlastnoručne podpísaná. 

4) Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva pre každú zmluvnú stranu. 

5) Táto zmluva je platná dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. 

 

 

V Bratislave dňa 30.09.2016    V Rovinke, dňa 30.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 ____________________ ____________________ 

 prenajímateľ nájomca 
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Prílohy:    1. Špecifikácia predmetu nájmu + cena paušálu a cena za zhotovené kópie/výtlačky 

 

 

 

Príloha č.1 

Špecifikácia predmetu nájmu 

 

 

1. Predmet nájmu 

Canon IRAC 5030i  

 

Výrobné číslo:    

 

 

2. Technické parametre 

Mesačné nasadenie: 20 000 kópií - tlač   Rýchlosť kopírovania: 30 kóp./min. 

Rýchlosť tlače:  30 výtl./min. 

 

 

3. Predmet nájmu  

 

Canon iRAC 5030i  1ks 

DADF L1  1ks 

Kazetový podstavec 1ks 

Tlačová karta UFRII/PCL/PS+SEND KIT H1 1ks 

 

 

 

4. Umiestnenie predmet nájmu (miesto dodania) 

Ulica: Hlavná 350 

PSČ/Mesto: 900 41 Rovinka 

Kontakt. osoba: Jana Somolániová 

Telefón: 02/45 985 218 

 

 

 

V Bratislave dňa 30.09.2016 

 

 

 

 

 

 ____________________ ____________________ 

 prenajímateľ nájomca 
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Cena za zhotovené výtlačky/kópie prenajímaným zariadením. 

 

 

 

 

 
 

1. Zoznam zariadení 

 

Model 

Výrobné číslo 

Príslušenstvo 

Výrobné číslo 

Stav 

počítadla 

Cena za 1 

farebnú kópiu 

A4 bez DPH 

Cena za 1 

čiernobielu 

kópiu A4 bez 

DPH 

IRAC 5030i   0,055 € 0,006 € 

 


