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zmluva o nájme hnuteľnej veci  (D-rent) č.  345

Dodatok k 15.10.2018
uzatvorená v súlade s  §§ 489 a nasl. Obchodného zákonníka  č.  513/91 Zb.

v plainom znení medzi:

Prenájom a servisná zmiuva D-RENT
Uzatvorená medzi:

Näomca:
Adresa :

IČO:
DIČ:
Telefónffax :Z- n ý :
Zodpovedný pracovnĺk:
Bankové spojenie:
a
Prenaiĺmateľ:
Adresa:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
ORSR:

Telefónffax:
Web, mail:
Zastúpený:
Zodpovedný pracovník:
Bankové spcúenie:

Gymnázium V.B.N. Prievidza
Matice slovenskej  16
97101   Prievidza
0016075

046/ 542 33  67
PaedDr. Eleonóra PORUBCOVÁ, riaditeľ
lng. Soňa TRŠOVÁ, PhD.

ELK0 COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r. o.
Bojnická cesta 5,7
97101  Prievidza
31619479

2020468549
SK2020468549
Zapísané v OR OS Trenčín, oddiel, Sro, Vložka č.:2873/R

046/ 54307  18

www.elko.sk; vansova@,elko.sk;   nahlásenie servisného zásahu: develoD@,elko.sk
Ján Pšenák, konateľ
lng. Helena Vansová, Ing. Marek Fontáni
Tatrábanka, č.účtu: 2629540732/1100;   IBAN:  SKlo  1100 0000 0026 2954 0732

Prenajímateľ  dáva nájomcovi do nájmu hnuteľnú vec (viď. orámovaná oblast') za účelom jeho užĺvania pre vlastnú potrebu a aj pre kopĺrovanie/ tlač pre
verejnost. a zaväzuje sa udržiavať stroj v prevádzkyschopnom stave podľa podmienok uvedených na druhej strane tejto zmluvy.

Značka:  DEVELOP Typ stroja:  ineo+308 (A3 farebný kopir. stroj) -sekretariát  Výr. číslo: A7PY 127002800  Príslušenstvo: DF629, DK510

Značka: DEVELOP Typ stroja:   ineo223 (A3 čb kopír. stroj) -zborovňa   Výr. čĺslo: AIUG021115646   Príslušenstvo: DF62l, DK508

Značka:  DEVELOP Typ stroja:   ineo223 (A3 čb kopír. stroj) -zborovňa    Výr. číslo: AIUG021111480    Príslušenstvo:  DF62l, DK508

Hodnota zapožičaného tovaru: 6800,-€ bez DPH.         Umiestneníe stroja: v príestoroch nájomcu v príevidzi

Začiatok zmluvy:   15.11.2010           Zmena zmluvy(dodatok):     15.10.2018         Ukončenie zmluvy:  15.10.2023

Stav počítadíel na začiatku poslednej úpravy v zmluve (íneo223) v zborovni: spolu: 337700    čb: 337700  farebne:   -

Stav počĺtadiel na začiatku poslednej úpravy v zmluve (ineo223) v zborovni: spolu: 740000    čb: 740000   farebne:   -

Stáv počítadiel na začiatku poslednej úpravy v zmluve (ineo+308) na sekretariáte: spolu:    0      čb:   O             farebne:   O

Celková mesačná fakturovaná čiastka je 300,0 € bez DPH.  Dohodnutá fakturovaná mesačná záloha (D-rent) je 300,0- € bez DPH

zodpovedá 9000 vyhotovených čiemobielych kópiĺ/výtlačkov a  50 farebných kópií/výtlačkov   mesačne pričom 9000 čiemobielych a

50  farebných  kópií je  nepodkročítel'ných.  Cena  za nad]ímitnú  čiemobielu kópiu  A4    s papíerom je 0,033 €  bez  DPH  a nadlímitnú

farebnú kópiu A4  s papierom je 0,13 € bez DPH (1  kópia A5  =  1  x A4,  1  kópía A3  = 2x A4). V cenách za kópiu je zahmutý papier

(80  g/m2).  Pri  dodávke  iného  druhu papiera  doplatok  podľa  aktuálneho  cenníka.  Splatnosť  faktúr bude  7  dní  a budú  vystavované

zálohovo vopred. (1  kópia A3 = 2 x A4`  lx A5 = 1x A4).

Cestovná sadzba podľa pásma je 0,-€ bez DPH. Poplatok za uzavretie zmluvy je 0,-€ bez DPH.

Táto zmluva ako aj podmienky tejto zmluvy uvedené najej druhej strane boli oboma zmluvnými stranami
riadne  prečĺtané a na znak súhlasu pripájajú zmluvné strany svoje vlastnoručné podpisy (resp. v zastúpení).
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Dátum,pečiatkaaÉodpisprenajímateľa

Ján  Pšenák, konateľ

äy"áziuwavrin«
Matlce  !

[`,or2f,ĺf            87ĹOL

Dátum, pečiatka a podpis nájomcu

PaedDr. Eleonóra Porubcová, riaditel'



l'ŠEOBECNÉ PODMIENKI   ZMI.U1.Y  D-RE.NT a D-KOMPLET
1.     Predmetzmluvy
1. I   Prenaji'matel.   dáva nájomcovi  do nájmu hnuteľnú vec za účelom jeho uži'vaiiia pre vlastnú potrebu a aj pre kopi'rovaiiie/tlač pre verejnosť a prenajímateľ (môže byt` v

zmluve  aj  ako  prenajímatel')(podl.a údajov  na  l.strane  tejto  zmluvy)  sa  toiito zmluvou  zaväzuje  nájomcovi  (môže  byt`  v  zmliive  aj  ako  kupujúcj)  (podľa  údajov  na
1.strane tejto zmluvy) za úplatu   udržiavať zapožičaný tovar (podl.a údajov na  1.strane tejto zmluvy) v dobrom prevádzkyschopnoin stave a spotrebný materiál  okrem
rilamentov na eDee a ostatné potreby k jelio prevádzke.

2.     Používanie prĺstľoja
2.1    Prenajĺinatel'  sa  zaväzuje  bezp]atne  vyško]iť  pre  obsluhu  prĺstroja  maximálne  dvoch  pracovníkov  kupujúceho.  ak  nebude  dohodniité  inak.  Zaškoleníe  d.alši'ch  osôb

podľa Želanía nájomcu alebo potrebné podl`a odbomého iiázoru predávajúceho vykoná Prenaji'matel` na náklady nájomcu za cenu platnú v čase Školenia.
2.1   Udržiavaiii'm prístroja pod].a tejto zmluvy sa rozuiiiie činnosť nad rámec úkonov, popĺsaných v návode iia obsluhu.
2.2   Prenaji'inateľ má právo účtovat`  všetky servisné úkony, poskytnuté v dôsledku nerešpektovania dojednaní a pokynov nájomcu zo strany obsluhujúceho personálu.
2.3   Prenaji'mater môže  po  dohode  s nájomcom môže  predmet zm]uvy (prenajaté zariadenie)  vymeniť.  Výmena  sa poznačí  do montäžneho  listu,  ktorého kópia sa priložĺ

k zmluve.
3.     Poviiinosti zmluvných stľán
3  `   :Z::vĹnyš)t:ta::,,],°aĽepsrí;;:°áaýĹeí š`iu#mš?€oä8Vj:mn,yĹnL:tás:8j;,:e#í',:,díej:om;%dvíítinúopsrt:V,ženj;!:'uéč,Perenas?.:ár:::, ÍL:3:j 3::i]o:  l)revádzku  P rístroj a  (napr   e lektrické  a  tele faxové

3.2   Prenajĺmateľ sa zaväzuje v rámci svojej pracovnej doby zajstít' kupujúcemu po ohlásení poruchy prístroja v dohodniitej lehotc opravu. alebo výmenu náhr. die]ov.
3.3   Diely vymenené v rámci servisného výkonu prechádzajú bezplatne do vlasmíctva predávajúceho.
3.4   Kupujúci je povinný vopred pĺsomne predávajúceho upozomiť na zmenu priestorového umiestnei]ia prístroja.  Prípadné výdaje spojené  so zmenou stanovišťa prístroja

hradí kiipujúci .
3.5   Nájomca sa zaväzuje umožnit` v ráinci bežnej pracovnej doby zainestnancom predávajúceho pristup k pri'stroju.  Vykonanie servjsného výkonu mimo pracovnej  dobyje

potrebné dohodnúť najmenej  5 dni. vopred.
3.Ó   Kupiiji'ici je poviimý prí  prevádzke pri'stri)ja použi'vať výhradne Prenaji'matel.om  určené,  alcbo odi)oručené spotrebné materiály.  Prenajímatel.om poskytnutý spotrebný

materiál je kupujúci oprávnený používať iba v pristrojoch` na ktoré sa vzťahuje táto zmluva.
3.7   Prenaj imatcl. má právo odmietnut` v}Í.konanie servisných výkonov, ak umiestnenie prĺstroja vykoiiaiiie týchto výkonov neumožňuje.
4.    Ce,,y
4.1  Všetky v zmluve  uvedené ceny  sú zmluvnými  netto  cenami, ku ktorým  sa pri  fákturácii  pripoči'ta príslušná daň.  Kiipujúci prehlasiije,  že bol  oboznámený s ceiiníkom

zm]uvy D-Reiit.  Poplatok za uzavretic zmluvy je 20,0 € bez DPH.
4.2 Prenaji'matel`je opráviiený menit. ceny poskytovaných servjsných služieb a výkoiiov.  Na nové ceny je Prenajĺmatel. povinný kupujúceho písonme upozomjt`. Nové ceny

p]atia po vzájomnej  doliode` uplynutĺ dvojmesačnej  lelioty,  ktorá začĺna bežať prvý deň mesíaca nasleduji'icelio po doručenĺ tohoto upozomenia kupujúcemu a lebo po
vzájoinnej písomnej dohode o novej cene.

4.3   Do jedného  mesiaca  po  doručenĺ  upoz,omenia  podl`a  čl.4.2  môže  kupujúci  túto  zm]uvu  doponičeiiým  dopisom  vypovedať.   Výpovediiá  lehota  a  zm]uvný  vzťah
v takomto prĺpade končí dňom predchádzajúcim dňu, od ktorého nastáva zniena ceny.  Pokial' kupujúci 7.mluvu nevypovie. mä sa za to. Že zmenu ceny akceptuje.

5.     Fímnčné a platobné   podmieiiky
5.1   Platobným obdobĺmje mesiac
5.2  Hodnota prenajatých  zarĺadení miis]'  byt` zo  strany nájomcu krytá podpi'sanou zmenkou znejúcou na jeho osobu.  Zmenka je vydaná pri podpise zmliivy.  Po  ukončeni'

vzájoinného zmluvného vzťahu zaniká zinenkový záväzok  a zmenka sa zlikviduje.  \' i)ri'pa`jL` iiájt>mc`u G}\mníú'ja \`'-. 8. N.  sa jJ,meiil`{}  nLi)tt}.z}dujt`
5.3   Cenu za poskytované servisné výkony a služby sa kupujúci zaväziije dojcdnanými poplatkami podľa fáktúr vystavovaných Preiiajímatel`om vo výške uvedenej na

1. strane tejto zmluvy.  Splatnosť fáktúrje 7 dní.  Faltiúry budú vystavované vopred resp. na začiatku zmluvného obdobja.
5.4   Výška  poplatkov  sa  stanovi  dohodou,  príhliada  sa k typu  prístroja.  predi)okladaného  rozsahu jeho využitia  a  d`alši'm  fáktorom.  Poplatok zahŕňa  tiež  výdaje  spojené

s poskytnutĺm materiálu a služieb podl.a tejto zmluvy.
5.5   Vyi'ičtovaiiie ceny podľa počtu skutočne zhotovených kópií a spotrebovaného materiälu (dodaný papierje samostatná položka v ceiie cca.  (),()ĺ}Í7-().() 1  €/list 80g A4 bez

DPH)   vykoná Prenaji'mater zpravidla  1  x za  1 až 3  mesíace spätne a pri  iikončení zmluvy. Na základe porovnania zinliivných a skutočných kópiĺ prenajímatel` vykoná
fiiiančné  vyrovnanie  fomou  dol`aktiirovaiiia.  Pr]'padné  nevyčerpaiié  kópie  nepodliehajú  fmančnému  vyrovnaniu.   Samostatným  predmetom  vyrovnania je  dodaiiý

papier.
5.6  Poplatky a vyi'ičtovanie  sú  splatné  ihneď po obdržani'  faktťiry.  Pre prípad, že kupujúci nezaplatí  fakturovanú čiastku riadne  a včas,  dojednáva sa úrok z omeškanja vo

výške dvojnásobku diskontnej sadzby úverov poskytovaných N BS a platnej k prvéniu dňu omcškania platby pei'iažnélio dlliu.
5.7  Ak  kupuji`ici  nezaplatĺ  fákturovanťi  čiastku  ani  v dodatočnc  poskytnutej  osemdňovej  lehote,  má  Prenaj]'mateľ  právo  od  zmluvy  odstúpit` jednostraimým  pi'somným

oznámením, Že od zmluvy odstupuje. doručen}';m kupujúcemu.
5.8   Pľe  prípad  omeškania  splatenia  faktúr}J  dojednáva  sa zmluvná pokuta  vo výške  3%  z dlžnej  čiastky  za každý  začatý  kalendámy  inesiac  omeškania.  Prenajímateľ je

oprávnený požadovať i náhradu Šk()dy spÔsobenej porušenĺm povinnosti. iia ktorú sa vzt`ahuje zml. pokuta. a to j vo výške presahujúcej čiastku zmliivnej pokiity.
6.     Zodpovcdnost' za škodu, odstúpenie od zmluvy
6.1   Prenajímateľ nez()dpovedá za žíadnu Škodu vznjknutú tým, že sa s prístrojom zaobchádzalo v rozpore s návodoin k obsluhe. Takáto Škoda jde iia t`archu kupujúceho.
6.2   Preiiaji'matel.  nezodpovedá  za  žiadiiu  škodii  ani  ušlý  zisk`  ktoré  by  kiipujúcemu  alebo jeho  právnemu  nástupcovi  vznikli  najmä  pôsobenĺm  vyššej  moci,  zvýšením

prevädzkových  nákladov,  prerušenĺm  prevádzky`   stratou  výkonu  prístroja  a  d`a]Šich  podobných  i)ri'čin,   ktoré  Prenajímatel`  nezavinil.   Kupiiji'icí  iiíe  je  oprävnený
požadovat` od predávajúceho ani náhradu spotrebného materiálu vči'taiie papíera.

Ó.3  Prenajĺmateľ má právo od zmliivy odstúpiť` v i)rĺpade, Že:
-miesto inštalácíe pristroja bolo zmenené bez si'ihlasu predávajúceho
-kupujúcj používa pri prevádzke pri'stroja neodporučený spotrebný materiál alebo

7.     E#šľi:jä:,j:#i:ľapĺsomnému upozomell,u nad`alej pomšuje ustanovenla tejto zmJuvy
7.1   Pľenajímater poskytuje  kupuji'icemu  servisné  výkoiiy a  služby  odo  dňa uzatvorenia tejto zmluvy.  uvedeného na  1.  straiie  tejto  zmluvy.  Pokial` Prenajĺmatel.  uŽ  skôr

kupujúcemu obdobné sl iižby poskytoval, vykoná sa vyúčtovanje za predchádzajúce obdobie a technické prebratie stroja so zisteni'm východzjeho stavu počĺtadla.
7.2   Táto zmluvaje prevoditeľná spolu s pr]'strojom iia tretie osoby.  Nutnýje však predchádzajúci pi'somný súhlas prcdávajúceho a pi'somné prehlásenje tretej  osoby, Že sa

zaväzuje  dodržiavat`  všetky  ustanovenia  tejto  zmluvy.  Kupiijúci je  povinný  oznámit' predávajúcemu  stav  počítadla  ku  dňu  prevodii  pristroja  a jeho  predaja novému
kupujúcemii.

7.3   Servisi`é výkony a sliižby poskytnuté mimo bežnú pracovnú dobu (čl.3.5) sa účtujú samostatne aje k iiim pripočítavaný zinliivný príplatok podl`a zvláštnych dojednani'.
Ustanove]iia čl.5 pJatia i tu.

7.4  Kupujúci berje na vedomje, že pri nezap]ateni dvoch mesačných záloh, biide zastavené poskytovanie služieb Preiiaji'matel`om, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.
Tým nie sú dotknuté ustanovenia 5.4 a 5.5  všeobeciiých podmienok tejto zmluvy.

8.     Doba trvania a skončenie zmluvy
8.1   Zmluva sa iizatvára iia dobu určitú, ktoráje špecirikovaná na  1.strane.  V prípade predčasnélio ukončenia, nájomca doplatí zostatkovú hodiiotu prenajatých zariadenĺ.
8.2   Platnosť zmluvy sa aiitomaticky predlžuje vždy o ďalších  ]2 mesiacov, ak níeje dohodnuté inak.
8.3  Zmluvné strany sa zaväzujú po ukončeiií zmluvného vzťahu bez zbytočného odkladu vykoiiať koiiečné vyúčtovanie vyplývajúce z tejto zniluvy.
8.4   Po ukončeni' zmluvy je nájomca povinný bezodkladne vrátit' do troch  dni' prenajaté zariadenia` Zm]iiva sa uzatvára na dobu určitú,  ktorá je špecifikovaná na  1.strane.

V prípade predčasnélio ukončenia. iiájomca dop]ati zostatkovú hodiiotu prenajatélio zariadenia.
8.5   Platnosť zmluvy sa aiitomaticky predlžuje vždy o ďalši'ch  12 mesiacov. ak nieje dohodiiuté inák.
8.6  Zmluvné strany sa zaväzujú po ukončení zmluvného vzt`ahu bez zbytočného odkladu vykonať konečiié vyúčtovanie vyplývaj i'ice z tejto zmluvy.
8.7   Po ukončem' zmluvy je nájomca povinný bez,odli-ladne vrátit' do troch dnĺ prenajaú stroj dó iroch dni, pokial` sa zin]iiviié strany nedohodnú iiiak.
9.     Záverečné ustanovenia
9.1   Kupujúci prehlasuje, Že bol poučeiiý o nomách, Lrioré sa týkajú prevádzky prístroja.
9.2   Prípadné zmeii}. alebo doplnky tejto zmluvy ajej všeobecných podmienok musia mať písomni'i fomu a byť podpísané k tomu poverenými zástupcami predávajúcelio a

kupujúceho.
9.3   Prĺpadná neplatnosť niektorého dojednania tejto zmluvy. nemá za následok neplatnost` celej zmlwy.
9.4  Na otá7,ky touto zmluvou výslovne neupravené sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom zneni'.
9.5   Táto zmluva a právne vzt`ahy ňou založené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
9.6    Všetky spory s tým spojené, ktoré by in()hli vznikiiúť. medzi zmluvnými stranami budú výlučne rozhodované príslušnými si'idmi v Slovenskej repiiblike.
9.7    0be zmluvné strany sa zaväzujú splnit. súdne rozhodnutĺa bez omeškaiiia a dobrovol`ne.


