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1. NÁJOMCA

Obec Šarovce 

· Sídlo: Šarovce 128, 93552 Šarovce

IČO/IČ DPH: 00307521 /

Zodpovedná osoba: Magdaléna Jónášová, Starostka 

Kontaktná osoba: Mária Macáková 

Email: starostka@sarovce.sk 

Tel: +421 367 720 650 

III. PREDMET ZMLUVY

ZMLUVA O NÁJME A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 

Číslo zmluvy: 5004672, číslo zákazníka: CUS1336900 

II. PRENAJÍMATEĽ

Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 

Sídlo: Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 

IČO/IČ DPH: 31 338 551 / SK2020319092 

Zapísaná v obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava 1, Odd. Sro, 
vl. č. 4015/B 

Bankové spojenie: 2621023220/1100 Tatra banka a.s. 

IBAN: SK93 1100 0000 0026 2102 3220 

Zodpovedná osoba: Ing. Tomáš Holubec, lnside Sales Director 

Kontaktná osoba: Ing. Lucia Holíčová 

Email: lucia.holicova@konicaminolta.sk 

Tel: +421 907 779 300 Mobil: +421 907 779 300 

Touto zmluvou prenajímateľ a nájomca dojednáva nájom a poskytovanie služieb v rozsahu a za podmienok stanovených v zmluve. 

a) Podmienky

Doba platnosti zmluvy: 60 mesiacov 

Dohodnutý minimálny počet kópií/ výtlačkov 
formátu A4 podľa zvoleného mesačného 

paušálu: 

Čiernobiele 

Farebné 

b) Konfigurácia zariadenia

Názov bizhub C250i 

o 

o 

Frekvencia platieb: Mesačne 

Cena za kópiu / výtlačok: 

v paušále 

0,00000 € 

0,00000 € 

nad paušál 

0,00890 € 

0,05990 € 

Zúčtovacie obdobie: štvrťročne 

Číslo: AA2M021 

Základné vybavenie Farebné mulfifunkčné zariadenie (A3), rýchlosť 25 farebných aj č iernobielych strán A4 za minútu; zásobníky 2x500 hárkov; duplex; pamäť 8 GB; SSD 250 
GB; Gigabit Ethernet; CMYK vývojnice a fotovalce 

Príslušenstvo: 

Číslo: Označenie Množstvo 

AAYHWY1 DF-632 Duplexný podávač originálov 
- Reverzný podávač originálov, kapacita až 100 hárkov 

9967008725 DK-516x Jednoduchý stolík 
- Jednoduchý stolík s odkladacím priestorom 

99600023150 bizhub SECURE Service 

c) Špecifikácia služieb
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Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ bude poskytovať servisné služby a dodávky spotrebného materiálu pre zariadenie uvedené v článku III. Predmet 
zmluvy písm. b} Konfigurácia zariadenia. Základný čas reakcie je 16 pracovných hodín pre servisné služby, 24 hodín pre dodávky spotrebného materiálu a to v 
pracovných dňoch od 8:00 16:00 hod. Ak je zmluvne dohodnutá iná doba reakcie, spravuje sa doba reakcie podľa tohto individuálneho dojednania, ktoré je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. V prípade, že je súčasťou dodávky SW riešenie, platia pre servisné služby SW riešenia zmluvné podmienky uvedené v 
samostatnej prílohe tejto zmluvy. 

Objednané služby jednorazové: 

Číslo služby 

14-NET 

14-PREP-MFPA3 

Názov 

Pripojenie do siete inštalácia/servis 

Preprava (doprava) MFP A3 

Celkom za jednorazové služby 

Množstvo 

Platba za zariadenie 
(mesačne) 

Periodické služby Stránkový paušál Pravidelné platby spolu 
(mesačne) 

Jednorazové platby 
celkom 

69,89 € 

(mesačne) (mesačne) 

0,00€ 

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

Splatnosť jednorazových platieb: 1 O dní 

0,00€ 69,89 € 109,00 € 

Splatnosť periodických platieb: 1 O dní 

Kaucia 

Cena celkom 

50,00 € 

59,00 € 

109,00 € 

0,00€ 

Všetky ceny uvedené v zmluve sú bez DPH, ak nie je uvedené inak. Kupujúci je povinný zaplatiť k uvedeným cenám DPH v zmysle platných právnych predpisov. 

V. MIESTO UMIESTNENIA/ POSKYTOVANIA SLUŽIEB, ZODPOVEDNÉ KONTAKTNÉ OSOBY

a) Miesto umiestnenia/ inštalácie zariadenia

Názov: 

Ulica: 

Mesto: 

Obec Šarovce 

Šarovce 128 

šarovce, 93552 

b) Zodpovedná kontaktná osoba nájomcu /k zariadeniu/

Umiestnenie / 
Kancelária: 

Obec Šarovce 
Šarovce 128, 
93552, Šarovce 

Emailová adresa nájomcu na zasielanie faktúr elektronicky: 

Za poskytnutie údajov o technických podmienkach inštalácie a prevádzky zariadenia za odberateľa zodpovedá: 

Meno: 

Telefón: 

Mária Macáková 

036/77 20 651 

Email /aj na zasielanie správ systému Remote Care/ 

Vl. ZÁVEREČNÉ PREHLÁSENIE A PODPISY 

Práva a povinnosti strán sa riadia touto zmluvou, k nej pripojenými Všeobecnými podmienkami zmluvy /ďalej aj ako „VPZ"/ a ďalšími prílohami, na ktoré sa zmluva 
alebo VPZ odvolávajú. Iné ustanovenia sú nadradené podmienkam tejto zmluvy ako aj Všeobecným podmienkam zmluvy. Strany prehlasujú, že sa oboznámili so 
zmluvou, VPZ a ďalšími prílohami, ku ktorým nemajú žiadne výhrady a na dôkaz ich akceptácie pripájajú osoby oprávnené za strany konať svoje vlastnoručné 
podpisy. 
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Príloha 1.: Všeobecné podmienky zmluvy /ďalej „VPľ'/ 
/pre Zmluvu o nájme a poskytovaní služieb/ 

1) Vymedzeníe obsahu, pojmov, práv a povinnosti zmluvn)'ch strán nato VPZ �raV\Jjú zmluvný vzfah medzi pteriajimateľom a 
nájomcom a sU súčasťou Zmluvy o nájme a poskytovaní služieb /dalaj ako .Zmluva'/. ZmliNne dohodnuté podmienky sú nadradené tymto 
VPZ. pokiaľ by boli s nimi v rozpore. 
t.1 Prenajímateľ poskytne nájomcovi do uiivania zariadenia špeciikované v čl. Hl zmluvy {ďalej len .zariadenie 1. Zariadenie je po celú 
dobu trvania zmluvy vlastnictvom prenajímateľa a nájomcovi po ukončení doby nájmu nevznika žiadne vlastni ek a ani iné právo k 
prenajatému zariadeniu. Nájomca nie je oprávnený zariadenie predať, založiť, prenajať alebo inak odovzdal do užívania tretej osobe 
1.2 Nájomca 10dpovedá za všetky škody vzníknuté na poskytnutom zariadení najmä v dôsledku nesprávnej obsluhy, umiestnenia, 
pouiilia matenálov nedodaných prenajímateľom, vonkajšieho násilia v dôsledku manipulácie so zariadením a v dôsledku používania v 
rozpore s návodom na použitie. 
1.3 Nájomca je povinný zariadenie prevziať na dohodnutom mieste (miesto rnStolllcie) uvedenom v zmluve a v dohodnutej dobe a na 
svoje náklady zabezpečiť predpoklady pre prevzatie. inštaláciu a prevádzku zariadenia v súlade s Technickými podmienkami na 
prevádzku zariadenia, uvedenými v návode na obsluhu. Pri prevzali (inštalácä) zariadenia bude spisaný protokol o inštalácii a zaškoleni. v 
ktorom sa uvedie okrem iľlťlho identifikácia zariadenia na základe výrobného čisla &'alebo konfiguračného čísla a poQatočné stavy 
výtlačkov/kópii. 
1 .4 Nájomca je povinný vopred pisomne upozornil prenaiím�teľa na zmenu priestorové:t° vmiestneria z.riadenia. Prípadné náklady 
spojené so zmenou stanovisľa a novou iľ\Stalácioo zariadenta hradi nájomca Pokiaľ dôjde pri premiestflovani zariadenia bez technického 
zabezpečenia prenajimateľa k zävadäm, hradí náklady na odstránenie tychto závad nájomca. Nájomca zabezpečí po ukončení platnoslt 
lej Io zmluvy (aj v prípade predcasného ukor.čenia) vrátenie poskytnutého zarlade�ia prenajimaterovi. 
1.5 $!ranou sa pre Očely tejto zmluvy rozumie jednostranný výtlačok/kópa do fOffllalu A4. Formáty vácšie ako A4 sa poälajiJ ako dva 
Vfdačky/kópie/skeny M. foOT1äty menšie ako M sa počítajú ako jeden výtlačol:/kópli!I /sken M. ObojstJartný výdacok/kóp!alsken sa počila 
ako <ba jedoostranné yYllačky/kópie/skeny rovnakého formätu. Vytfačky/kópie/steny v režime dhý formát sa O�tuju podT� �iky ako . najbliisi V'(Sši näsobok šírky fonnätu A 4. Pre produkčné stroja je tento dlhý forma! ú�tovaný �ko 4x A4. Tranzit znamena jednoslranny 
výUaéok bez ohľadu na jeho formät (okrem nastavenia zariadenia v rel:�e dlhý fOfmal. taký vytlacok sa poi:ita ako 3 prnja.zdy). Do počtu 
3kv1ocne zrealizovaných výtlačkov sa na účely zúčtovania nezapočllavaJú tzv. záseky papiera podľa počitad!a. ak je zariadenie takýmto 
poči!adlom vybavene a výttačky zhotovené pri oprave zariadenia se<Visn}'m technikom dodllvateľa. 
1.6 Prenajimatef bude vykonávať servis v mieste inštalácie zariadenia poskytovarrim opräv, dodávkou a mont�ou náhradných dielov. 
pravidelnej údržby, výmenou, prevádzkou opotrebileľných náhradných dielov a zabezpeCenim dostatočných zasob spotrebného materiálu 
pre toto zariadenie v rozsahu, čase a tenninoch zmluvne dohodnut;ch. . . . . 1 7 Opravy a pravidelná údržba zahŕňa kontrolu. prispôsobenie, prácu, cestovné näklady, opravu zariadenia a poskytovame na hradných 
dielov a spotrebného materiálu. 
1.8 Prenajímateľ ma právo odmietnuť vykonanie servisných výkonov, ak umiestnenie zariadenia vykonania týchto prác znemožňuje. 
1.9 Ak niljomca nemä predplatenú sluibu diaľkovej diagnostiky poskytovanie akýchkoľvek služieb servisu, údržby a pravidelnej údržby 
zariadenia bude zaháJené na základe telefonického alebo e mailového nahlásenia požiadavky /pripadne aJ cez we�ové_ rozhranie/ na 
servisný zásah nájomcom na zákaznícka centrum prenajímateľa, na tel. C. 0850 16_6 177 alebo na e_maU rnf?�konrca�molla.sk. . . Ohläsenie musí obsah ovaľ popis požiadavky/závady a kon�guračné čls!o zariadenia, v opačnom pnpade n1e J8 prenaJ1mater poVlnny 
poskytnú! shd:by servisu a Ucržby. Pracovisko zákaznickeho centra je k dispozícii v po pia v �se od 7:30 do 17:00. 
1.10 Najomca sa zaväzuje nahlásiť prenajímateľovi odčítanie stavu počitadla. keď o to prenaj1mater požiada. Ak tak neurobi, bude mu 
prenajímateľ fakturovať priemerný počet výstupov z predchádzajOceho obdobia. Keď prenajimater následne od nájomcu dostane 
odčilanie stavu počítadla. prenajimateľ upraví výšku odhadnutej fakturovanej sumy v ďalseJ faktu re. Ak mä näjomca dohodnutú službu 
diaľkovej diagnostiky vykoná sa odpočet poi:�acfel automa6cky v potrebnom čase. . . . 1.11 Ak nájomca nemá predplaten\J sluzbu .Reakcná doba do 8 hodtn·, alebo _Reakčná doba do 4 hoďin", prenai1matef sa zavazUJe 
reagoval na servisno požiadavku naW:senU na zákaznicke cenlnm do 16 praCOVflých _hodln a �o v rámci pr�vnej doby. 8 00-16 O�. 
1.12 Ak je súčasťou zmluvy pravidelnä dodávka paprera, preoajimalef urči lerminy dodávok v sulade s pla�nym rozvoz°'.'Ym ka!�arom 
Mimonadne návozy papiera v danan mesiaci vykonané na zäl(lade požiadavky näjomca budO spoplatnené podfa �eho cenmka. 
f .13 Pte!lajimateľom poskytnutý spotrebný material je näjomca oprävnený po_užlvar íba na __ zariaťfen1�, na ktOfé sa.vzťahuj� táto zmll.Na_ 
V�e1ok dodaný spotrebný materiál je až do jeho zaplaten_Ja alebo �lenia �aJe1kom pren8j1mataía /vyl'rada iAastnlctval. Vy hrada 
vlas1nictva sa nevztahuje na použitý aleb-Oznehodnoteny spotrebny material /odpad/. Spotrebný materiál dodaný nad rámec dohodnutého 
množstva podlieha vyučtovaniu. 
1.14 Prena11mateľ bude v priestoroch nájomcu dodržiavať všetky interné prevádzkové predpisy a pokyny näjomcu. s ktctjmi ho nájomca 
preukázateľne oboznámi. 
1.15 Prenajlma!eľ nezodpovedá za škodu, obchodnú stratv ani ušlý zisk, ktor� näJ�meovi alebo jeh� p_ráv�rnu nástu��vi _vznikli 
pôsobonlm vyššej moci (voJna. sabotáž, rebélia, explózia alebo Jej hrozba. pmodna katastrofa, ohen, slraJk a pod.), zvysemm 
previldzkových nilkladov, prerušením prevádzky, stratou výkonu zariadenia, stratou ulože�ý�h údajov_a z_ďalš_ích podob_ný�h _Pričin, ktoré 
nezavinil prenajlmateľ. alebo ak nájomca požaduje vystupy, ktoré sO v rozpore s technlckym1 možnostam1 stroJa uvedenym1 vyrobc:om 
Nájomca nie je oprávnenY požadovať od prenaJimateľa ani náhradu spotrebného materiál�. . . . . _ 
1.16 Nájomca je povlnnY uhrädzaľ dohodnuté platby včas a v plnej výške. Termíny jednothvych platieb su stanovene v danovom 
doklade/faktúre. 
1.17 Nájomca nie je oprávnený platby pozastavovať, znižovať alebo započitavať. Prenajímateľ mä právo l.ll"čit, ktorý splatný zäväzok 
ná10mC1.1 bude uhradený z došlých platieb. 
1.18 Näiomca sa zaväzuje umožnifv ramci bežnej pracovnej doby pracovníkom prenajímateľa pristup k zariadeniu za úCelom servisných 
zásahov a overenia jeho technického stavu. 
1.19 Nájomca sa zaväzlJJe pri prevádzke zariaderiia použivaf výtv ad ne spot-ebný materml. poskyt�ty prenaJíll'_latera:ri. s výnimkou . . . 
papíeta a inYch dačovych médii (samolepiace fóie, štilky a pod.). Nä1omca zodpovedá za poškodel'l!e zaMdema v pnpade. ak použil iny, 
než prenajímateľom poskytnutý alebo odpo,IJCený papier/tlačové médium. alebo iný spotrebny materiál. Použitie neodporučeného 
spolrebného mmenálu sa považuje za vaine pOIUSenie zmluvných podmienok. 
1.20 Systémom sa rozumie zariadenie s nainštalovaným hardwarovým prisllJSenstvom � pripad_ným prog�ovým �enim .. software ja 
všetko programové vybavenie dodané dodá.vateíom näiomcovi. Najomca Je zodpovedny za �ravne nadenie a vyl!Zlvame systemu, 
vrätane aplikovania vhodných auditOfSkých kOM"ol, pracovných metód, opatreni bezpečnosti Odajov a zäložných postl.4)0V soltwaru a za 
zabezpečenie zariadenia 
1.21 Näjomca je povinný ubezpečiť sa. že osoby oprávnené používal systém S\J �dekvätne vyškolené. 
1.22 NéJomca sa zavazuje poskytnúť bezplatne všetky pristvpné informäcie. ktore bude prenaJímateľ potreboval k poskytnutiu podpornej 
služby_ vril!ane evidencie chýb v software, ktoré boi na�ásené prenajímateľovi. 
1.23 Näiomca sa zaväzuje písomne oznäm,1 prenajímateľovi zámer prestahovaf systémy vopred a konzvltovaľ umiestnenie a podmienky 
potrebnéne správnefungovanie systémuv nových pnesloroch. . . • . . . . _ . 
1.24 V prípade dodania programového vybavenia k hore uvedenému systému. bude udriba pns[usneho softwaroveho vybavenia nesena 
samostatne. prisluSnou SLA zmluvou alebo licenčnými podmienkami prenajimaleľa. . 
1 25 Pokiaľ Je súčasťou zmluvy softvérové riešenie. nájomca má nárok na najnovtio verzie softvéru dodávaného '1robcom softveru podľa 
zakúpenej SW podpory (maintenance) na dané obdobie, ktoré sa móže liš1ľ od dfžky prenájmu SW alebo zariaden�a. 
V prípade, ie ni.ljomca nemé platnú SW podporu a nastane problém spojenY so Softvérom ( napr:_ neaktuálna verzia. _bezpe�stn_ý pat ch 
alebo presun licencie na nový HW v prípade poškodenia HW) , tak si ju musi Mjomca dokúpiť spatne za _dané obdobie na svote na klady 
nad rámec tejto zmluvy. Dlžka SW podpory sa riadi počtom rokov, uvedených v zmluve a môže byľ kratšia ako je doba trvania tejto 
zmluvy. Prenajímateľ nezodpovedá za škody. prestoje ani rlé dôsledky nesplnenia vy?išie u:-,-edenej p��in�_osti ná�cu_a �-pr_ipade. ak kl 
bude brániľ v plnffi jeho zäväzkov. nebude sa to považovať za porušenie záväzkov prenaJ1mateľa voci naJomco\ll vyplývaJUCtch z 
uzatvorenej zmtwy 
1.26 Pokiaľ je súčasťou zmluvy SW nešenie, kloré je licencované na háze ročf'lé� preq)lalné� (�. �ub�ption �delu)

'. 
je l�ncia k 

!akému softvéru ll.latná ha po dobu (pocel ročných predplatných). kloré je uvedený v zmltnle v cas!J Prislusenstvo 2anaderua. Tato doba 
sa môže lišiľ od doby prer.äjmu zenadenia. Po ukončení doby preqllatného sa predplatné buď ukonči alebo je možne ho po odsúhlasení 
näjomcu predlžir pCKfa aktuälne plalného cennika prenajimateľa 
1.27 Služby a dodávky, ktoré nie S\l predmetom tejto zmluvy alebo sO nad rámee zmluvy. je náj�ca povinny objednar samostatne a 
uhradiť ich cenu podľa platného cemika prenajímateľa Aktuälny cemik je nlljomcov, k dispozlcii k nahliadnutiu. Nájomca je povinný sa 
informoval o aktuálnych cenäch servisu pred vykonaním každej takejto sluiby. inak sa predpol<ladá, i:e je s aktuäln}'Tll cennikorn 
oboznilmenY. Revízie a kontroly podľa technických noriem, ktoré nemajO záväznU, ele len odporučajúcu povahu /napr. STN 33 1610/ 
zabezpečoje näjomca/od>erater. . . . . _ 
1 .28 Zmluvné strany sa zaväz�ú udržiavať v tajnosť infOfmácie týkaJúce sa predmetu a podmienok ich zmluvneho vztahu, ako aJ vsetky 
dalšie dôverné informácie, písomné I ústne, ktoré si zmluvné strany poskytli počas !rvania tejto zmluvy. 

2) Vznik, ukončenie a doba platnosti zmluvy . . . .• . •. _ 
2.1 Zmluva je platná odo dňa podpisu poslednou z obidvoch slran a trvá po dobu stanovenu v z�luve, p_ncom tato_ doba sa poc1ta odo dn_a 
podpisu Inštalačného protokolu. Neoddeliteľnou s O časťou Zmluvy SU tieto VPZ. pripadne licenčne podmienky /ak Je predme!om zmluvy aJ 
dodanie software/ a ďalšie v Zmlwe uvedené prílohy, napr. popis služby a pod. 
2.2 Platnosť Zmluvy konči najneskôr uplynutím doby životnosti zariadenia. 
2.3 Zmluva môže byť ukončená BJ dohodou zmluvných strán. 
2.4 Nájomca sa zaväzuje, že po dohodnutú dobu platnosti Zmluvy uvedenú v čl. l!I. pism. a/ Zml� (�oba viazar.osti) _ . aj zotrvä v zmluvnom vzlahu s pr�imateľom podľa ZmhNy. ku ktorej sa vialu beta VPZ a po celu túto dobu bude bez prerusema 
využivať tieto slvzhy v SUia de s jeho záväzkami a zároveň neuskutoční žiaden taký úkon. ktOI")' by smeroval k ukončeniu alebo účelom 
klorého by malo byť ukončenie platnosti Zmluvy pred '4}1ynvtim doby viazanosti. 
b) sa nedopusti takého konania, alebo nedä svojim konaním žiaden taký podnet a af\1 ne umožni tak.é konanie. na základe ktorého by 
prenajímateľovi vzniklo prävo odshipiť od Zri.Ny, alebo právo vypovedal Zmluvu z dôvodov nespl�ema alebo poru�.enia povmnos� zo . 
slrany nájomcu. ku ktorým sa zaviazal v Zmluve vzfa'1\.1ticej sa k týmto VPZ, alebo na základe l1o,ych by mu prern111ma!eíbof opravneny 
v dobe viazanosti dočasne obmedzif alebo prerušiť poskytovanie slvž:1eb (najmä neuhrádzanie faktlr riadne a vtas), 
c) bude bez prerušenia vyuiivaľ služby prenajímatefa podľa Zmluvy vzíahujOcej sa k lymlo VPZ a plniľ svoje povinnosti z toho 
vyp/yvajvce. 

2.5 V prípade porušenia niektorej z povinnosti nájomcu uvedených v bode 2.4 pism. a) až c) je nájomca povinny uhradiť prenajimatefovi 
zmluvno pokutu vo výške 50 % pravidefnei pla!by M platiy uve<lanej v čl. IV Zmluvy ako .Pravidelné platby spolu") näsobeného počtom 
mesiacov ostávaíúcích do uplynutia dohodnutej doby platnosti zmluvy. Právo na zmlwr.ú pokutu vznikne prenajímateľovi samotným 
poru5enim povinnosti nájomcu, pričom toto právo nie je podmienené vykonaním žiadneho Okonu zo strany Prenajímateľa (napr. 
odstupením od Zmlwy a pod.). Zmluvná pokuta je spia Iná v lehote uvedene1 vo vyzve na jej zaplatenie, inak do 10 dni od doručenia vyzvy 
näjomcovi. 2.6 Zmluvno pokutu dohodnutú v bode 2.5 chápu účastnlci ako pausälnu náhradu škody prenajimateľa spôsobenú nájomcom 
v prípade predčasného ukončenia Zmluvy. Dôvodom je skutočnosť, že prenajímateľ prenajíma nájomcovi zariadenie, ktoré musel pre 
niljomcu zakúpiť a rentabilnosť zariadenia je rozpočitaná na dohodnu!O dobu viazanosti. 
2.7 Prenajímateľ móže odstOpiľ od zmluvy a odobrať zariadenie näjomcovi v pripade podstatného alebo opakovaného porušenia 
zmlwných podmienok näjomcom (predovšetkým v pripade porušenia povinnosti nájomcu platiť úhrady faktOry za služby riadne a včas. ak 
k tak!imu omeškaniu dôjde aspoň 2 krät a doba omeškania s úhradou akýchkoľvek faktLir presiahne v súhrne 30 kalendárnych dní). 
Ztiväzok näjomcu uhradiť škody, sankcie a vzniknuté náklady týmto nie je dotknutý. Nájomca je povinný v prípade predčasného ukončenia 
zmluvy doplafiť zostatkovú hodnotu softvérových licenci, ktoré mu boli v rámci tejto zmluvy poskytnuté. 2.8 Nájomca je oprävnený od 
zmluvy odstúpiť s okamžitou platnosťou v prípade, že sa prenajlmater dopusti podstatne ho porušenia zmluvných povinnosti a tieto 
porušenia nie SU odstránené ani 30 dni odo dňa doručenía písomného upozornenia 2.9 Nájomca sútiasi s t;m, že ak počas doby 
v1azaoos6 dôjde na základe jeho žiadosti, alebo z dôvodov jeho zavinenia k obmedzeniu alebo prerušeniu poskytovania služieb zo strany 
prenajima!eľa. doba, po ktorú nebude môcf nájomca využivaf služby. sa nezapočitava do dohodnutej doby viazanostL 
2.10 Pokiaf najomca uživa zariadeľf8 aj po uplynuti doby platnosti zmluvy. má za túto dobu nárok prena1imatei NI úhradu všetkých 
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Oodad(:om o nakladaní s osobnými údajmi, ktorj ie dostupný hr htlps // WNN.konicaminolta.sklsk/DPAdodalok 
3) Cena a platobné podmienky 
3.1 Pravidclné pla!by a poplatky bude prenajimate( nájomcovi fakturovaf raz za mesiac. Prenajimateľove fakw,y je nájomca povinný 
z�atif v lehote splatnosti. Ak je v zmkNe wedená e mailová adresa pre zasielanie elektronických faktúr, nájomca súhlasi so 
zasiefanim/vystavovaním faktúr elektronicky. V opačnom pripade môžu byťfak\Ory spoplatnené čiastkou 1,50 € s DPH. 
3.2 Prenajimateíje oprávnený každoročne upraviť ceny poskytovaľlYch služieb o mieru innáoie (il\dex spotrebiteľských cien HICP pre 
Slovenskú Republiku zvereJľtOvanO Eurostatom) po uplynuli kaleľldárneho roka. V tomto prípade náiomcu upozorni na túto skutočnost v 
daftovom doklade, v ktorom sa zmena ceny pfVýkrát vyskytne, alebo v predchadzajOcom doklade. 
3.3 Prenajímateľ a nájomca sa dohodH. že prenajímateľ je oprávneny zvýšiť cenu dodávky papiera (ak je sl/časťou zmluvy pravidelnä 
dodávka papiera) na základe vývoja trhu s kancelárskym papíerom, pričom je povtnný nájomcu upozornil listom či emailom v predstihu 
aspoň 1 mesiac pred plánovanou zmenou ceny. V tejto lehote je ntijomca oprävnený odmietnuť dodávky papiera doporučeným Wstom 
alebo e-mailom a dodávka papiera konči dňom, od ktorého mala nasiať zmena eeny. Prenajímateľ môže zmenil ceny aj z fných, než v 
zmlwe špecifikovaných dôvodov, a v tomto prípade je povinný nájomcu upozorniť doporučeným listom v predstihu aspoň 1 mesiaca pred 
plänovanou zmenou ceny. Ak näjomca zmluvu nevypovie, má sa za to. že zmenu ceny ak cep hl Je. 
3.4 Né10mca je povinný prenajímateľovi bezodkladne oznámiť každú skutoCl'IOsť. klorä by mohla oťV"oziť jeho sr.hopnosf plniť zäväZky z 
tejto zmluvy (konkurz. vyrovnanie. Ukvidäc1a a podobne) 
3.5 Obdobim vyúčtovania sa rozumie kalendárny šlvrti"ok. pokiaľ nie Je v zmluve dohodľ\Ulé inak. Ku koncu tohto obdobia má prena1ímater 
právo vyúčtovať nájomcovi sumu, zodpovedajúcu rozäelu medzi skutočne vyhotoveným počtom výtlačkov/kópii a zmluvným objemom 
výstupov za zučtovacie obdobie sanostatným daňovým dokladom. Podkladom pre slallOVenie ,ozdielu je �čet stavu počíladel na 
zariadení ku koncu Mtovacieho obdobia. Nespotrebovaný počet slrim v Jednom vytičtovacom obdobi sa neprenáša do iného 
vyúčlovacieho obdobia Nájomca je povinný nahläsif prenajirnatefovi slanoveoou formou stavy pOCiladiel 1\8 zariadení v !erminoch 
stanovených v zmluve. Pre pripad ukončenia zmluvy môže byl len IO poplatok vyOčlovaný spolOCOO s poplatkom za posledné vykonávaoe 
obdobie (čiastkové plnenie). 
3.6 Strany vyslovene potvrdzujú, ža nenaplnenie dohodnutého mininálneho poctu kópiVvjtlačkov nájomcom nemä vplyv na V)'šku 
mesačných platieb, k Ohrade klDfYch sa näjomca zaviazal v tejto zmluve, a nepritiiada sa k nemu ani pn vyúčtovaní (ti za 
nespotrebované množstvo strán sa predplatné nevracia a takéto strany sa neprenášajú do ďalšieho obdobia}. Dohodnutý minimálny 
počet kópiilvýtlackov fonnátu A4 je zäroveň aj minimálne množstvo. ktoré je nájomca povinný odobraf. 
3.7 Pri uzavreli zirluvy s dohodou o ínkase plab·eb priamo z Oétv nájomcu je nájomca povinný povoliť na tomto OC:te inkaso vo výške 
kaucie, min. dvoch mesačných splätok alebo jednej štvrťrotnej splätky. Nájomca je povinný zabezpečiť dostatok prostriedkov na úhradu 
platieb inkasom v deň ich splatnosti. Porušenie tejto povinnosti sa posudzuje ako omeškanie v plalbe splátky. V prípade existencie 
splalnYch pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi je näjomc:a oprávnený vykonaľ_inkaso_týchtozáväzkov. 
3.8 Ak /8 v Zmluve uvedená dohodnutá výška kaucie, nájomca Je povinný ju uhraďrt prenaj1mateľovi na zabezpečení� budúcich 
pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi. Prenajímateľ je oprávnený zapOCitať kauciu na akúkoľvek pohľadávku_ vOC! nájomcovi. Po 
takomto započitani je nájomca povinný doplniť kauau na pôvodnú výSku. V prlpade neuhradenia kaucie alebo jeJ nedoplnenia na pôvodnú 
výšku v termíne do 14 dni od zaslania Výzvy na jej úhradu, má právo prenajímateľ od zmluvy odstúpiť. Kaucia bude vrätená nájomcoV1 po 
ukončenl platnosti zmlwy, pokiaľ nebude mať žiadne neutvadené zäväzky voči prenajimateľovi. 
3.9 Akje na Zmluve uvedenä emailovä adresa nájomcu na zasielanie fakturelektronicky /v čl. VJ znamená to, že nájomca v zmysle § 71 
ods. 1 pism. b/ zäkona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorších predpisov udeľ�e Prenajímateľovi súhlas na to, aby 
mu bol fakttIY za služby zasielané elektronicky /ďaleJ len elektronickä faktOra"/ na wedenO emaiovú adresv. Prenajimatef nie je povinný 
elektronickO faktúru podpísať zaručeným elektronickým podpisom a elektronickä faktúra je plnohodnotnou náhradou faklí.ry v papierovej 
forma Elektronická fak!Ora sa považuje za doručenú v deň Jej doručefl\a do a-mailovej sclvanky nájomcu. V prípade pochybnosti sa 
elektronická lakttJ"a považuje za dotučenO najneskôr v deň nas�d�úcl po dni iei preukiuatefného odoslania proslredníctvan eleklronick;ej 
poSfy na e-maílovO adresu nájomcu. 
3.10 Ak pocti skenovaných slran prekroä počet vyhotovených strán o viac ako 20%, je prenajimatel oprávnenj' všelky skenované strany 
lai tie. ktoré budú pod imit 20 o/JvyúCtovaf kedykofvek v prie he hu lf'Vania zmluvy alebo po jej skonceni za cenu 0,002 C bez DPH za 
každO skenovanú stranu. Podklad� pre stanovenie počtu skenovaných strán je odpočet stavv pocitadla skenovaných strán na danom 
zariaďeni 

4)0neskorenieplatieb 
4.1 Pri meškaní s úhradou platieb nájomcom mil prenajimalef nárol< na \JľOk z omeškania vo výške 0.1 % z džnei sumy za každý deň 
omeškania. 
4.2 Pri omeškaní s úhradou platieb má nárok prenajimater a; na zmluvno pokutu za vystavema každej upomienky vo výške 10 €. Nárok na 
úhradu zmlwnej pokuty vzntká podaním upomienky k odoslaniu na pošle. Odoslanie pNej upomienky sa nepreukazuje a započítava sa 
vždy k 10. dňu omeškania {1womienka). a k 20.dňu (2.upomienka). Táto zmluvná pokula sa vyfakturuje po 30 dňoch po splatnosti 
faktúry, pokiaľ nájomca neuhradil svoje závazky. Právo na náhradu škody. ktorá bola spôsobená omeškanim, lym nie je dotknuté. 
4.3 Ak nájomca meškä s úhradou plateb, má prenajímateľ právo zastaviť poskytovanie slui:ieb a dodávok, pričom také konania sa 
nepovatuje za porušenie podmienok zmluvy.4.4 V prípade odôvodneného odstúpenia od zmluvy zo stran_y Prenaji�atera mé 
Prenajlmateľ nárok na úhradu všetkých zvyšných platieb, sankcii. näkladov a škôd spósobených neplnemm zmlwnych podmienok zo 
strany nlljomcu, pričom paušálna suma zmluvnej pokuty za zabezpečenie odínštalácie a odvozu z�denia predstavuje 120{ bez DPH. V 
prípade, že sa náklady preukázateľne navýšia ešte o dodatočné náklady, prenajímateľ túto navýšenu sadzbu vyfakturuJe nájomcov1. 

5) Spoločnea zaverečné ustanovenia 
5.1 Všetky zmeny a doplnky zmluvy musia byť v písomnej forme podpísané zllčastnenými stranami s výnimkou zmíen v cenách. ktoré 
môžu nastať pod a podmienok tychto VPZ. 
5.2 Pripadná neplaloosť niektorého ustanovenia tejto zmtwy nemá za následok neplatnosť celej zmluvy. 
5 3 Zmluvné strany sa dohodl že pre doručovanie pisomnosli /istinl sa bude použivať adresa wedená v tejto zm>we, pokiaľ niekl�á 
zmltwná strana neoznámi druhej strane inO doruCOVaciu adresu. Listina sa považu;e za doruu.nú v pialy pracovný deň po jej podan1 na 
poštovú prepravu a to aj v pripade ak ju <tuhä slrana z akéhokofvek dôvodu neprevezme. 
5.4 Účastnioi nie sO op1ävneni postllpif pniva a povinnosti vyplj'vajUC9 z tejto zmluvy na iného bez pisomného súhlasu ctuhej zmluvnej 
strany. Na niek!Ofé alebo všetky podporné sluzby móie prenejimater uzatvoriť vedľajšie zmluvy. 
5.5 Táto zmluva a právne vzfahy nou založené sa name prävnym poriadkom Slovenskej republiky 
5.8 ZmkNné sl/any tejto ZJTluvy sa dohodil že všetky spory, k!Ofé medzi riml vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na zäklade tejto 
zmluvy alebo súvisiacich s touto zmlwou, vrätane spocov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, ako Bi spory, ktoré vzniknú z iných 
prävnych vzťahov vzniknutych pred podpisom zmluvy, budO rie!ené pred Všeobecný� Rozhodcovský� sOd�m SR, Dunajsk� 8,811 08 . B1a�slava (ďalej Jen Jozhodcovský súď) jediným rozhodcom podľa vnútorných predplSOV rozhodcovskeho sudu. Strany sa týmto dohodli 
na dodatočnom doplnení právomoci rozhodcovského sOdu k predotlým právnym vzťahom medzi stranami Rozhodcu ustanovuje a 
vymenuJe rozhodcovský sOd. Rozhodnutie rozhodcovského sl/du budo pre strany konečné a záväzné. Strany sa výslovne dohodli na 
možnosti súdu v zmysle ust § 22a ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z., o rozhodcovskom konaní. 
5.9 Za podmienok ustanovených zákonom č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu 
/Zäkon o dóveryhodných slúžbách/, v znení neskorších predpisov, môžu zmluvné strany pri uzatvárani zmluvy použivať elektronicky 
podpis. Elektronický podpis môže byľ použi ty iba v prípade, keď Prenajimateľ takúto formu podpisu Nájomcovi ponúkne. Pre účely zmluvy 
a tychto všeobecných podmienok je elektronicky podpisa ná zmluva považovaná za pisomnO formu právneho konania úkonu a má pre obe 
zmluvnéslrany túistú záváznosť. 
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Ing. Tomáš Holubec - lnside Sales Director 

Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 
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