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Nájomná zmluva          č. 2018-02-479/PD 

 
Prenajímateľ 
 

Obchodné meno : TOP SERVIS IT a.s. 

Sídlo : 
Krajná 10, 821 04  Bratislava 
OZ : Ľudovíta Stárka 2202 , 911 01  Trenčín 

IČO : 44387598 
IČ DPH : SK2022680385 
Zastúpený / poverený plnou mocou : Ján Pomšár - predseda predstavenstva 
Tel. : +421 32 6519020 
Fax : +421 32 6219022 
e-mail : obchod@top-servis.sk 
Bankové spojenie : VÚB a.s. , č.ú.: 2685711153/0200  

IBAN:SK41 0200 0000 0026 8571 1153, SWIFT:SUBASKBX 
Zapísaný : Obchodný register OS v Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 5976/B 

 
 
Nájomca 
 

Obchodné meno : Mesto Stará Turá 
Sídlo : SNP 1/2, 916 01 Stará Turá  
IČO : 00312002 
DIČ : 2020381990 
Zastúpený / poverený plnou mocou : Ing. Anna Halinárová - primátorka mesta  
Tel. : +421 32 7461611    
e-mail : msu@staratura.sk  

Bankové spojenie : 
VÚB Trenčín, 20622-202/0200 
IBAN: SK67 0200 0000 0000 2062 2202 

 
 
    

I. Predmet zmluvy 
 
 
Prenajímateľ sa zaväzuje poskytovať nájomcovi prenájom zariadenia, vrátane opráv, periodickej údržby a 
dodávok spotrebného materiálu a ďalšie služby v rozsahu a za podmienok špecifikovaných v tejto zmluve a vo 
Všeobecných podmienkach zmluvy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Nájomca sa zaväzuje 
uhrádzať prenajímateľovi v termíne splatnosti všetky platby vyplývajúce z tejto zmluvy a tiež adekvátne 
spolupracovať pri jej realizácii. 
 
 

Špecifikácia zmluvného zariadenia pre účely tejto zmluvy : 
 

Výrobca : TOSHIBA  

Model : e-Studio3040c 

Výrobné číslo :  

Počiatočný stav počítadla : 
Čb výstupy :  
Farebné výstupy :  

Príslušenstvo : Automatický podávač a obracač originálov , stolík 

Umiestnenie : Dom štátnej správy (MsÚ), Družstevná 429/2, Stará Turá 

Zodpovedná osoba : Ing. Marek Miklovič 
Tel: +421 915 984 305 
E-mail : marek.miklovic@staratura.sk 
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II. Špecifikácia, rozsah služieb a cena 
 
Službami sa pre účel tejto zmluvy považujú : 
 

- inštalácia zariadenia/zariadení 
- zaškolenie obsluhy 
- udržiavanie zariadenia/zariadení v prevádzkyschopnom stave 
- všetky opravy a údržby na predmete zmluvy 
- dodávky spotrebného materiálu a náhradných dielov 

 

Uvedené služby bude prenajímateľ vykonávať prostredníctvom svojich zamestnancov alebo poverenými 
osobami. 
 
Rozsah služieb a cien je špecifikovaný nižšie, ako aj vo Všeobecných podmienkach zmluvy. 

 

Doba trvania nájmu : 48 mesiacov 

Nájomné – výška mesačnej platby : 38,00 € bez DPH 

Počet čb výstupov zahrnutých v mesačnej platbe : 0 formát A4 (A3=2xA4) 

Počet farebných výstupov zahrnutých v mesačnej platbe : 0 formát A4 (A3=2xA4) 

Cena čb výstupu nad rámec zahrnutý v mesačnej platbe : 0,015 € bez DPH  za formát A4(A3=2xA4) 

Cena farebného výstupu nad rámec zahrnutý v mesačnej 
platbe : 

0,058 € bez DPH  za formát A4 (A3=2xA4) 

Maximálny počet čb výstupov za mesiac 25000 formát A4 (A3=2xA4) 

Maximálny počet farebných výstupov za mesiac 10000 formát A4 (A3=2xA4) 

Cena čb výstupu vyhotoveného nad maximálny počet za 
mesiac  : 

0,024 € bez DPH  za formát A4(A3=2xA4) 

Cena farebného výstupu vyhotoveného nad maximálny počet 
za mesiac  : 

0,11 € bez DPH  za formát A4(A3=2xA4) 

Cena výstupu obsahuje xerografický papier : áno 
typ papiera : B (obch. značka : 
Navigator, alebo ekvivalent ) 

Cena výstupu obsahuje toner : áno C,M,Y,K 

Životnosť čb tonera pri normovanej spotrebe : 41040 
počet výstupov pri 5% pokrytí 

dokumentu formátu A4  

Životnosť farebných tonerov pri normovanej spotrebe : 32160 
počet výstupov pri 5% pokrytí 

dokumentu formátu A4 pre každú 
farbu (C,M,Y)  

Cena služby zahŕňa všetky náhradné diely, prácu technika 
v mieste inštalácie a dopravné náklady : 

áno počas platnosti zmluvy 

Nástup servisného technika na zásah v priebehu 
nasledujúceho pracovného dňa : 

áno 
v súlade so Všeobecnými 

podmienkami zmluvy 

Servisná pohotovosť počas pracovných dní áno 
v súlade so Všeobecnými 

podmienkami zmluvy 

Servisná pohotovosť počas dní pracovného voľna nie 
v súlade so Všeobecnými 

podmienkami zmluvy 

Služba „Vzdialený monitoring“ – výška mesačnej platby :  nie € bez DPH 

Servisný interval 40000 počet výstupov A4, čb+farba 

 

Navážané množstvo papiera formátu A4 
Podľa 

požiadavky Podľa požiadavky nájomcu 

Navážané množstvo papiera formátu A3 
Podľa 

požiadavky 
Podľa požiadavky nájomcu 
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III. Platobné podmienky 
 
Pravidelné platby bude prenajímateľ faktúrovať nájomcovi jedenkrát za mesiac. Platby za výstupy nad počet 
zahrnutý v mesačnej platbe bude prenajímateľ faktúrovať nájomcovi jedenkrát za vyúčtovacie obdobie, ktoré 
je dohodnuté v tejto zmluve. Platby za xerografický papier dodaný nad rámec vyúčtovaných výstupov 
a nadspotrebu tonerov bude prenajímateľ faktúrovať za dohodnuté vyúčtovacie obdobie. 
 

 
 

Pravidelná mesačná platba za prenájom 
zariadenia vrátane počtu zahrnutých výstupov : 

38,00 € bez DPH 20% DPH 45,60 € s DPH  

  

Splatnosť faktúr : 14 dní 

  

Vyúčtovacie obdobie pre vyhotovené výstupy : 3 mesiace 

  

Vyúčtovacie obdobie pre dodaný papier : 12 mesiacov 

  

Vyúčtovacie obdobie pre nadspotrebu tonerov : 12 mesiacov 

  

Nájomca prehlasuje, že súhlasí s vydávaním 
elektronických faktúr prenajímateľom a ich 
doručovaním na e-mailovú adresu : 

msu@staratura.sk, pokladna@staratura.sk  

 
 

IV. Doba platnosti zmluvy 
 
Táto zmluva je uzatvorená na dobu 48 mesiacov. Táto doba začína plynúť prvým dňom v mesiaci, za ktorý 
budú faktúrované dohodnuté služby v súlade s touto Zmluvou a so Všeobecnými podmienkami zmluvy. 
 
 
V. Špecifické ustanovenia 
 
Ustanovenia, ktoré sú nadradené ostatným ustanoveniam tejto Zmluvy a Všeobecným podmienkam zmluvy : 
 
1. Prenajímateľ poskytuje nájomcovi prednostné právo na odkúpenie predmetu nájmu po ukončení 
dohodnutej doby prenájmu za cenu 1,- €. +DPH. Toto právo môže nájomca uplatniť a oznámiť písomne 
prenajímateľovi  tak, aby ho prenajímateľ obdržal najneskôr v deň ukončenia doby trvania nájmu. Ak nájomca 
neuplatní v tejto lehote nárok na prednostný predaj, toto právo zaniká. 
 
2. Zmluva nadobúda účinnosť na druhý deň po jej zverejnení nájomcom. 
 
 
 
V Trenčíne dňa 31.01.2018.          
 
 
 
 
 
_________________________        _________________________  
              Prenajímateľ                       Nájomca 
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