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Zmluva o prenájme tlačiarní 
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) medzi: 
 

Prenajímateľom: 
Obchodné meno:  Best Press s.r.o.    
Sídlo:    Široká 13, 949 05 Nitra  

Konateľ:   Ján Šípoš  

IČO:      51 836 921  

Zapísaná v obchodnom registri OS Nitra, odd. sro, vložka č. 52210/N 
Konajúca prostredníctvom:     Ján Šípoš 

DIČ:    2120801925 

IČ DPH:     SK2120801925     

IBAN:     

E-mail:   bestpress@bestpress.sk  

Tel:    +421 911 265 851  

(ďalej tiež ako „prenajímateľ“)           
 

a 
 

Nájomcom:   
Obchodné meno:             Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 
Sídlo:               Vojtecha Spanyola 1740/43, 012 07 Žilina 

IČO:                 17335825 

Konajúca prostredníctvom     

Radou riaditeľov v zložení:    Ing. Igor Stalmašek, MBA, generálny riaditeľ,  

                                    Ing. Peter Braška, MBA, ekonomický riaditeľ,  

                                    MUDr. Igor Bízik, MBA, medicínsky riaditeľ 

DIČ:                                        2020699923  

IČ DPH:                                  SK2020699923 

IBAN:     

Oprávnený zástupca                Mgr. Peter Belan, vedúci odboru informatiky                
kontaktná osoba:                     a správy systémov FNsP Žilina 

E-mail:   belan@fnspza.sk, sekretariat.r@fnspza.sk  
Tel:                                     041/5110 206, 0911 444 588                                                                                                  
(ďalej tiež ako „nájomca“) 

 

(ďalej tiež spolu aj ako „zmluvné strany“) 
 

 

                                    I. Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto Zmluvy je prenájom nových a doposiaľ nepoužívaných tlačiarní, ktorých 

zoznam, počet a špecifikácia tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej tiež spolu ako „predmet 

nájmu“). Súčasťou prenájmu je tiež inštalácia a servis predmetu nájmu a to v rozsahu a za 

podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. 
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2. Na základe tejto Zmluvy, prenajímateľ prenecháva predmet nájmu nájomcovi do dočasného 

odplatného užívania a nájomca ho od prenajímateľa preberá a zaväzuje sa za prenájom platiť 

prenajímateľovi dohodnuté nájomné v zmysle čl. IV. tejto zmluvy.  

 

II.  Doba nájmu 

 

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to 36 mesiacov. Doba nájmu začína plynúť odo 

dňa účinnosti tejto zmluvy. 

 

2. Nájomca sa zaväzuje umiestniť predmet nájmu u nájomcu čiastkovo, a to na základe 

vzájomnej dohody s oprávneným zástupcom na odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu 

podľa Čl. I. resp. poverenou a kontaktnou osobou na prevzatie a odovzdanie predmetu nájmu 

za nájomcu v zmysle Čl. V. bod 2, podľa dostupného a voľného skladového miesta 

u nájomcu, resp. na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán. 
 

3. Čiastkové plnenie, t.j. umiestnenie predmetu nájmu u nájomcu v zmysle Čl. II bod 2. v počte 

50 ks z celkového počtu uvedeného a špecifikovaného v prílohe č. 1 tejto zmluvy, nastáva 

plynúť najneskôr do 30 dni odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Zvyšné čiastkové 

plnenie, z celkového počtu špecifikovaného v prílohe č. 1 tejto zmluvy t.j. umiestnenie 

predmetu nájmu u nájomcu v zmysle Čl. II bod 2., zodpovedajúce potrebám nájomcu, 

nastáva plynúť najneskôr do termínu 31.12.2021, odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 

zmluvy. 

 

4. Prenajímateľ sa zaväzuje rešpektovať čiastkové plnenie, a to na základe vzájomnej dohody, 

s oprávneným zástupcom na odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu podľa Čl. I. resp. 

poverenou a kontaktnou osobou na prevzatie a odovzdanie predmetu nájmu za nájomcu 

v zmysle Čl. V. bod 2, tiež podľa potrieb nájomcu, podľa dostupného a voľného skladového 

miesta u nájomcu, resp. na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán. 

 

 

III. Miesto dodania 

 

1. Miestom umiestnenia, nainštalovania a užívania predmetu nájmu v zmysle tejto Zmluvy je 

nasledovná adresa: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ul. Vojtecha Spanyola 1740/43, 

012 07 Žilina (ďalej aj ako ,,miesto umiestnenia“). 

 

2. Na mieste nainštalovania a užívania uvedeného v čl. III. v bode 1, bude predmet nájmu 

umiestnený po celú dobu nájmu. Nájomca je oprávnený zmeniť miesto umiestnenia 

predmetu nájmu len s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa. Miestom 

celkových skladových zásob predmetu nájmu určených na čiastkové plnenie, dodanie 

predmetu nájmu nájomcovi je nasledovná adresa: Závodská cesta 3737/21, 010 01, Žilina. 

 

 

IV. Nájomné a cena za predmet nájmu 

 

1. Obstarávacia cena, resp. zostatková hodnota za 1 ks prenajímaného prístroja LaserJet Pro 

M428fdw ku dňu podpisu tejto zmluvy je 299,99 € bez DPH, s DPH 359,98 € a  obstarávacia 

cena, resp. zostatková hodnota 1 ks prenajímaného prístroja HP Color LaserJet M479fdw 

ku dňu podpisu tejto zmluvy je 359,99 € bez DPH, s DPH 431,98 €. 
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2. Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom za predmet nájmu vo výške, ktorá je uvedená 

v prílohe č. 2 tejto Zmluvy, t.j. 1,- € bez DPH na 36 mesiacov  za 1 ks tlačiarní HP LaserJet 

Pro M428fdw a 1,- € bez DPH na 36 mesiacov  za 1 ks tlačiarní HP Color LaserJet M479fdw. 

K nájomnému bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov účinných 

v čase dodania. Cena nájmu je konečná a nemôže byť jednostranne zvýšená zo strany 

prenajímateľa. 
 

3. Stanovené nájomné je splatné raz ročne vopred, najneskôr v lehote do troch mesiacov odo 

dňa účinnosti zmluvy, pričom prenajímateľ je povinný vystaviť faktúru za nájomné, resp. za 

predmet nájmu najneskôr do piateho dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni poskytnutia služby 

v súlade s predchádzajúcou vetou. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej vystavenia. 

Omeškaním nájomcu s úhradou nájomného riadne a včas, vzniká prenajímateľovi nárok na 

zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % denne z dlžnej sumy, za každý deň omeškania. 

 

4. Prenajímateľ nie je oprávnený postúpiť podľa § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov svoju pohľadávku bez písomného súhlasu nájomcu. 

Právne úkony, ktorým budú postúpené pohľadávky prenajímateľa v rozpore s dohodou s 

nájomcom podľa predchádzajúcej vety, sú s poukazom na ustanovenie § 39 Občianskeho 

zákonníka neplatné. Súhlas dlžníka je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto 

úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR. 

 

5. Prenajímateľ vyhlasuje, že ak mu zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukladá 

povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora ako partner verejného sektora, 

spĺňa túto zákonnú povinnosť. 

 

6. Prenajímateľ vyhlasuje, že ak plnenie tejto zmluvy bude z jeho strany vykonávane, resp. 

plnené prostredníctvom subdodávateľov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 

v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, že títo budú v čase uzavretia tejto zmluvy alebo v čase použitia 

takéhoto subdodávateľa v registri zapísaní. 

 

 

V. Odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu 

1. Predmet nájmu bude nájomcovi zo strany prenajímateľa odovzdaný v stave spôsobilom na 

riadne užívanie podľa tejto zmluvy v deň dohodnutý medzi oboma zmluvnými stranami. 

Predmet nájmu bude nájomcovi odovzdaný na základe Preberacieho protokolu, ktorý tvorí 

prílohu tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou. 

 

2. Oprávnenými zástupcami zmluvných strán na odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu podľa 

Čl. I. resp. poverenou a kontaktnou osobou na prevzatie a odovzdanie zariadenia, predmetu 

nájmu za nájomcu je: 

     Mgr. Peter Belan, belan@fnspza.sk, Tel: 041/5110 206, 0911 444 588                                                                                                  
kontaktnou osobou na prevzatie a odovzdanie zariadenia za prenajímateľa je: 

     Bc. Jakub Poliak, tel. +421904565303  – poliak@bestpress.sk.  
     Bc. Martin Cech tel. +421911551020 - cech@bestpress.sk.  

 

3. Preberací protokol obsahuje minimálne identifikačné údaje zmluvných strán, názov a presnú 

špecifikáciu predmetu nájmu, deň prevzatia a vrátenia predmetu nájmu, jeho počet (ks), ak-

tuálny stav  predmetu nájmu. Zmluvné strany podpisom preberacieho protokolu potvrdia, že 
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predmet nájmu je uvedený do prevádzky v súlade s jeho technickou dokumentáciou. Prevza-

tím a podpisom nájomcu na Preberacom protokole potvrdzuje nájomca, že prevzal predmet 

nájmu bez zjavných vád. 

 

4. V prípade ukončenia tejto zmluvy je nájomca povinný predmet nájmu vrátiť prenajímateľovi 

v stave, v akom ho nájomca prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie. 

 

5. Pred vrátením predmetu nájmu je nájomca povinný očistiť predmet nájmu od zjavných ne-

čistôt a uložiť predmet nájmu do transportného obalu, ktorý zabezpečí bezpečný transport 

predmetu nájmu. 

 

6. Pri úkone vrátenia predmetu nájmu musí byť oboma zmluvnými stranami podpísaný Prebe-

rací protokol o vrátení predmetu nájmu, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu tejto zmluvy. 

V Preberacom protokole o vrátení predmetu nájmu musí byť uvedený stav predmetu nájmu, 

zmeny, ktoré na predmete nájmu nastali, vrátane poškodenia či uvedenia chýbajúcich sú-

častí. Vrátenie nájmu sa uskutoční na náklady prenajímateľa. 

 

 

VI. Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Prenajímateľ sa zaväzuje zabezpečiť dopravu predmetu nájmu na miesto umiestnenia, 

odovzdať ho nájomcovi spolu s návodom na používanie, nainštalovať ho a vykonať 

zaškolenie obsluhy. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu od prenajímateľa prevziať 

a umožniť mu vykonanie inštalácie predmetu nájmu a zaškolenie obsluhy. 

 

2. Nájomca je povinný chrániť predmet nájmu pred poškodením a zničením a umiestniť ho 

v zodpovedajúcich priestoroch. 

 

3. Prenajímateľ sa zaväzuje zabezpečovať pravidelný servis predmetu nájmu, teda udržiavať 

predmetu nájmu v stave schopnom prevádzky, zabezpečovať jeho bežnú údržbu a opravy, 

poskytovať nájomcovi technické poradenstvo pri užívaní predmetu nájmu. 

 

4. Nájomca je povinný, vždy bez meškania, telefonicky, faxom, mailom, poštou alebo osobne, 

vyzvať prenajímateľa k vykonaniu servisu, resp. údržby na predmete nájmu, keď je na 

predmete nájmu signalizovaná potreba údržby a k vykonaniu opráv zistených porúch. 

Nájomca sa taktiež zaväzuje poskytnúť prenajímateľovi nevyhnutnú súčinnosť potrebnú pre 

riadne vykonanie servisu predmetu nájmu a umožniť mu vstup do priestorov, v ktorých sa 

predmet nájmu nachádza. Nájomca je povinný zdržať sa samostatného výkonu akýchkoľvek 

opráv a úprav na predmete nájmu. 

 

5. Nájomca sa zaväzuje užívať predmet nájmu v súlade s návodom na obsluhu vzťahujúcim sa 

k predmete nájmu a ktorí tvorí prílohy tejto zmluvy. Prenajímateľ osobitne upozorňuje 

nájomcu, že v prípade prekročenia maximálneho mesačného množstva vytlačených kópií 

odporučených výrobcom, hrozí na predmete nájmu vznik škody, za ktorú zodpovedá 

nájomca. 

 

6. Nájomca berie na vedomie, že náklady na opravu porúch a závad predmetu nájmu, ktoré boli 

spôsobené nesprávnou manipuláciou, neodbornou obsluhou – v rozpore s návodom výrobcu 

na používanie, prekročením maximálneho mesačného počtu kópií doporučeného výrobcom, 

v rozpore so zásadami vysvetlenými pri zaškolení a v rozpore so všeobecnými právnymi 



5 
 

predpismi, zásahom neoprávnenej osoby, umiestnením zariadenia v nevhodnom prostredí, 

živelnou pohromou a pod. znáša v plnom rozsahu nájomca. 
 

7. Nájomca sa touto zmluvou ani nejako nezaväzuje objednávať spotrebný materiál súvisiaci s  

predmetom nájmu výlučne od prenajímateľa. 

 

8. Po zániku tejto Zmluvy, je nájomca povinný vrátiť predmet nájmu prenajímateľovi v stave 

s primeraným opotrebením. Miestom vrátenia predmetu nájmu je miesto umiestnenia. 

O vrátení predmetu nájmu bude spísaný protokol v súlade s článkom V. bod 6. tejto zmluvy. 

Ak sa nájomca dostane do omeškania s vrátením predmetu nájmu prenajímateľovi, zaväzuje 

sa zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2 % mesačného nájomného za každý 

i začatý deň omeškania, až do skutočného vrátenia predmetu nájmu prenajímateľovi. 

 

9. Predmet nájmu je počas celej doby trvania tejto Zmluvy výlučným vlastníctvom 

prenajímateľa. Nájomca nie je oprávnený ho scudziť, dať do podnájmu tretej osobe, požičať 

tretej osobe ani použiť ako záruku. 

 

10. Prenajímateľ sa zaväzuje že nájomcovi predloží všetky uzatvorené platné poistné zmluvy 

na všetky požadované druhy poistenia viažúce sa k predmetu nájmu. Nájomca tak požaduje, 

aby podmienkou nájmu bolo deklarovanie a predloženie platných poistných zmlúv na 

všetky požadované druhy poistenia viažúce sa k predmetu nájmu, ktoré budú tvoriť prílohu 

tejto zmluvy. Prenajímateľ sa zaväzuje, že predmet nájmu je počas celého trvania doby 

nájmu poistený. 

 

11. Nájomca si touto zmluvou vyhradzuje prednostné právo na odkúpenie predmetu nájmu, 

ktoré môže uplatniť najneskôr do skončenia Zmluvy a za podmienky, ak dôjde k zániku 

tejto Zmluvy uplynutím doby nájmu. Po uplynutí doby nájmu bude kúpna cena každej 

tlačiarne vo výške 1,00 Eur bez DPH. Ustanovenie bodu 8 tohto článku Zmluvy sa v takom 

prípade nepoužije. 

 

VII. Ukončenie zmluvného vzťahu 

 

1. Táto Zmluva zaniká: 

a) uplynutím doby nájmu; 

b) dohodou zmluvných strán; 

c) odstúpením niektorej zo zmluvných strán od Zmluvy; 

d) zánikom predmetu nájmu. 

e) výpoveďou bez uvedenia dôvodu. 

 

2. Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, ak 

a) nájomca napriek výzve porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy; 

b) sa nájomca dostane do meškania s platením mesačnej faktúry, 

c) nájomca premiestni predmet nájmu bez súhlasu prenajímateľa, 

d) nájomca dá predmet nájmu do podnájmu alebo užívania tretej osobe bez súhlasu 

prenajímateľa; 

e) v ostatných prípadoch uvedených v tejto zmluve. 

 

3. Nájomca je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak prenajímateľ opakovane a napriek výzve 

porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. 
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4. V prípade odstúpenia ktorejkoľvek zmluvnej strany od Zmluvy je odstúpenie platné dňom 

doručenia písomného odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane. 

 

5. Výpovedná doba je 1 mesiac a začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, 

v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.  

 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak dôjde k takému porušeniu povinností nájomcu, ktoré bude 

mať za následok odstúpenie od zmluvy zo strany prenajímateľa v súlade s bodom 2 tohto 

článku zmluvy, vzniká prenajímateľovi nárok na zmluvnú pokutu, ktorej výška sa rovná 

sume ušlého nájomného, t.j. nájomného na ktoré by mal prenajímateľ nárok za obdobie od 

skončenia zmluvy odstúpením do uplynutia doby nájmu uvedenej v čl. II. Zmluvy. 

 

VIII. Ochrana osobných údajov 
 

1. Prenajímateľ je povinný poučiť všetky fyzické osoby, ktoré sa budú podieľať v jeho mene 

a na jeho zodpovednosť pri plnení zmluvy mlčanlivosťou. Prenajímateľ predloží podpísané 

poučenie o povinnosti mlčanlivosti pred plnením zmluvy pre každú vyslanú fyzickú osobu, 

alebo pred samotným výkonom práce každá vyslaná fyzická osoba sa oboznámi s poučením 

u objednávateľa a poučenie podpíše. Bez uvedeného, vyslanej osobe nebude umožnený vý-

kon práce  na pracoviskách objednávateľa, kde môže prísť do styku z osobnými údajmi. 

2. Neumožnený vstup do priestorov nájomcu, zástupcovi dodávateľa bez poučenia o mlčanli-

vosti sa nepovažuje za neposkytnutie súčinnosti pri plnení zmluvy zo strany nájomcu. 

3. Vyslaná fyzická osoba zároveň podpíše oboznámenie sa s informáciou o spracovaní osob-

ných údajov v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov – Evidencia zástupcov a dodávateľov a odberateľov.  

4. Poučenie o mlčanlivosti s prehlásením o informovaní  tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto 

zmluvy. 

5. Prenajímateľ zodpovedá za porušenie povinnosti za vyslané fyzické osoby, ktoré sa podie-

ľajú na plnení zmluvy v mene prenajímateľa v priestoroch nájomcu.  

 

IX. Informačná povinnosť 
 

Zástupca zmluvnej strany zároveň potvrdzuje svojím podpisom, že bol informovaný 

o zásadách ochrany osobných údajov v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 

 

X. Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť 

nadobudne dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv ve-

deným Úradom vlády SR. 

 

2. Prenajímateľ ako poučená osoba svojím podpisom potvrdzuje, že bol informovaný o zása-

dách ochrany osobných údajov v zmysle článku 13 a 14 a príslušných recitálov Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
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osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dostupné na webových 

stránkach objednávateľa  www.fnspza.sk, v sekcii „Ochrana osobných údajov, GDPR“. 

 

3. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto Zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona 

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a ostatnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi SR. 
 

4. Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe spoločnej dohody zmluvných strán, 

ktorá bude mať formu písomného dodatku s prideleným číslom a ktorý bude tvoriť neodde-

liteľnú súčasť tejto Zmluvy. 
 

5. Písomnosti doručované druhej zmluvnej strane sa považujú za doručené okamihom, kedy je 

písomnosť doručená adresátovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, inak okamihom, 

kedy adresát odmietne príslušnú písomnú zásielku prevziať, alebo piatim dňom odo dňa ulo-

ženia zásielky na pošte a to i v prípade, ak sa adresát o uložení príslušnej písomnej zásielky 

nedozvedel. 
 

6. Táto Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis je určený pre 

prenajímateľa a dva rovnopisy pre nájomcu. 
 

7. Zmluvné strany po prečítaní tejto Zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že ich vôľa 

pri podpisovaní tejto zmluvy bola slobodná a vážna, nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne 

nevýhodných podmienok, že si zmluvu riadne prečítali, obsahu zmluvy porozumeli a na 

znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú. 
 

 

Nitre, dňa 23.04.2021                                       V Žiline, dňa 28.04.2021 

 

Prenajímateľ      Nájomca 
 

 

 

_________________                                                  _______________________ 

Ján Šípoš      Ing. Igor Stalmašek, MBA 

konateľ      generálny riaditeľ 

 

  

 

 

                  _______________________ 

        Ing. Peter Braška, MBA 

       ekonomický riaditeľ 

 

 

 

Príloha č. 1 Zoznam prenajímaných tlačiarní 

Príloha č. 2  Nájomné a cenník  

Príloha č. 3  Preberací protokol 

Príloha č. 4  Poistenie predmetu zmluvy  

http://www.fnspza.sk/
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Príloha č. 1 Zoznam prenajímaných tlačiarní 

 

Prenajímateľ sa zaväzuje dodať nájomcovi nasledovný počet predmetu nájmu: 

  

Názov tlačiarne 

(značka) 

Model Počet 

HP LaserJet Pro M428fdw  1270 ks 

HP Color LaserJet Pro  M479fdw  181   ks 

 

a to z celkového počtu 1451 tlačiarní.  

 

Miestom nainštalovania a užívania predmetu nájmu v zmysle tejto Zmluvy je: Fakultná 

nemocnica s poliklinikou Žilina, ul. Vojtecha Spanyola 1740/43, 012 07 Žilina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

Príloha č. 2 – Nájomné a cenník  

 

NÁJOMNÉ: 

Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom za predmet nájmu vo výške, 1,- € bez DPH na 

36 mesiacov  za 1 ks tlačiarne HP LaserJet Pro M428fdw a 1,- € bez DPH na 36 mesiacov 

za 1 ks tlačiarne HP Color LaserJet M479fdw.  
 

K nájomnému bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov účinných 

v čase dodania. Cena nájmu je konečná a nemôže byť jednostranne zvýšená zo strany 

prenajímateľa. 

 

 

Typ tlačiarne cena v eur bez DPH a s DPH  

HP LaserJet Pro M428fdw  299,99 € bez DPH, s DPH 359,98 € 

HP Color LaserJet M479fdw  359,99 € bez DPH, s DPH 431,98 € 

 

 

 

 

 

 

 

V Žiline, dňa 28.04.2021 

 

 

 

Prenajímateľ      Nájomca 

 

 

 

_________________     _________________ 


