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Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve        č. 2017-04-404/VB 
 
 
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: SK4102000000002685711153, SWIFT: SUBASKBX 
Zapísaný : Obchodný register OS v Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 5976/B 

 
 
Nájomca 
 
Obchodné meno : Obec Veľké Bierovce   
Sídlo : Veľké Bierovce 24, 91311 Trenčianske Stankovce 
IČO : 00312142 
DIČ : 2021080105 
Zastúpený / poverený plnou mocou : Ing. Silvia Masárová, starostka obce 
Tel. : +421 32 64 96 330 
Fax :  
e-mail : info@velkebierovce.sk 
Bankové spojenie : 
Zapísaný : 

VÚB, a.s. , SK69 0200 0000 0000 2242 5202 
 

 
    

I. Predmet  
 
Predmetom tohoto dodatku je zmena nasledovných článkov zmluvy :  
 
 

Čl. 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 : 35,00 € bez DPH 

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

Cena čb výstupu nad rámec zahrnutý v mesačnej platbe : 0,0152 € bez DPH  za formát A4(A3=2xA4) 

Cena farebného výstupu nad rámec zahrnutý v mesačnej 
platbe : 0,0602 € bez DPH  za formát A4 (A3=2xA4) 

Maximálny počet čb výstupov za mesiac 20000 formát A4 (A3=2xA4) 

Maximálny počet farebných výstupov za mesiac 20000 formát A4 (A3=2xA4) 

Cena čb výstupu vyhotoveného nad maximálny počet za 
mesiac  : 0,0252 € bez DPH  za formát A4(A3=2xA4) 

Cena farebného výstupu vyhotoveného nad maximálny počet 
za mesiac  : 0,1152 € bez DPH  za formát A4(A3=2xA4) 

Cena výstupu obsahuje xerografický papier : áno typ papiera : C 

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 50000 počet výstupov A4  

 

Navážané množstvo papiera formátu A4 10000 
1x štvrťročne , 

v súlade so Všeobecnými 
podmienkami zmluvy 

Navážané množstvo papiera formátu A3 500 
1x štvrťročne , 

v súlade so Všeobecnými 
podmienkami zmluvy 

 
Čl. 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 : 35,00 € bez DPH 7,00 € DPH 42,00 € s DPH  

  

Splatnosť faktúr : 14 dní 

  

Vyúčtovacie obdobie pre vyhotovené výstupy : 1 mesiac 
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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 : 

uctaren@velkebierovce.sk 

 
 
Všetky ostatné články a body zmluvy zostávajú nezmenené. 
 
 
 
II. Záverečné ustanovenia 
 
1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť od 01.02.2018 . 
 
2. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o nájme č. 2017-04-404/VB. 
 
3. Tento dodatok bol vyhotovený v 2 vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží 1 vyhotovenie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Trenčíne dňa     .        . 2018 .                                  Vo Veľkých Bierovciach dňa       .     . 2018 . 
 
 
 
 
 
 
_________________________     _________________________  
Prenajímateľ       Nájomca 
 


