
uzatvorená medzi poskytovateľom: REGIONPRESS, s.r.o. so sídlom Pekárska 7489/40A, 91701 
Trnava, IČO: 36252417, IČ DPH: SK2021703552, Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., IBAN: SK90 
1100 0000 0026 2682 4262, Číslo účtu: 2626824262/1100, zapísaná v obchodnom registri Okresného 
súdu Trnava I, odd. Sro, vložka č.13867/T, (ďalej aj ako „prenajímateľ “) a prijímateľom:

Názov spoločnosti:

Sídlo (ulica, č.d., PSČ,Mesto):

IČO: 00317390 DIČ:

OBEC KOŠECA

Hlavná 36/100 , 01864 Košeca

2020610922 IČ DPH:

(ďalej aj ako „nájomca“)
I. Úvodné ustanovenia 1) Poskytovateľ je obchodná spoločnosť, ktorá poskytuje inzerciu klientom 
prostredníctvom siete regionálnych novín v náklade 1,3 milióna výtlačkov týždenne. 2) Poskytovateľ 
touto zmluvou umožňuje Prijímateľovi získať Predmet zmluvy do nájmu za podmienok ustanovených v 
čl. IV tejto zmluvy.
II. Predmet zmluvy
1) Predmetom zmluvy je poskytnutie tlačových zariadení podľa nasledujúcej tabuľky:

ZMLUVA O PRENÁJME TLAČOVÝCH ZARIADENÍ S 
NÁSLEDNÝM PREDAJOM

číslo 
zmluvy: 111200030BPT

Tlačiarenské zariadenie: Počet 
ks

Mesačný 
prenájom/ks 
(bez DPH)

Prenájom 
Celkom/mesiac 

(bez DPH)

Prenájom 
Celkom/rok 
(bez DPH)

Prenájom 
Celkom/ 48 

mesiacov (bez 
DPH)

HP PageWide 377dw 1 1,99 1,99 23,88 95,52

2) Poskytovateľ prenecháva predmet zmluvy prijímateľovi, aby ho dočasne používal v súlade s 
ustanoveniami tejto zmluvy. Prijímateľ predmet tejto zmluvy prijíma na dočasné užívanie a zaväzuje 
sa platiť dohodnuté poplatky. Prijímateľ si platí spotrebný materiál do predmetu prenájmu podľa čl. IV 
tejto zmluvy. 3) Predmetom zmluvy je ďalej doprava zariadenia na dohodnuté miesto umiestnenia 
predmetu tejto zmluvy (článok III.), dodávka všetkých spotrebných materiálov na prevádzkovanie 
predmetu zmluvy vrátane tonera (okrem papiera, resp. iných výstupných médií ), ďalej, zabezpečenie 
opráv a údržby zariadenia počas celej doby platnosti tejto zmluvy. 4) Predaj uvedených zariadení po 
48 mesiacoch ich používania.
III. Umiestnenie tlačových zariadení
1) Predmet tejto zmluvy bude umiestnený na základe dohody poskytovateľa a prijímateľa na mieste, 
ktoré sa nachádza na nasledovnej poštovej adrese:

Adresa doručenia (ul.,č.d., PSČ, Mesto):

Kontaktná osoba, kontakt:

Hlavná 36/100, 018 64 Košeca

Andrea Bušíková, 0918323353

IV. Cena
1) Za poskytnutie tlačového zariadenia podľa článku II. sú medzi poskytovateľom a prijímateľom 
dohodnuté nasledovné zmluvné ceny: Cena za prenájom 1 tlačového zariadenia: HP PageWide 
377dw je 1,99 € bez DPH/mesiac, počas doby 48 mesiacov. Presný rozpis splátok v závislosti od 
počtu kusov je uvedený v článku II., ods 1. 2) Aktuálna cena spotrebného materiálu do tlačového 
zariadenia HP PageWide 377dw je uvedená na webovej stránke poskytovateľa www.regionpress.sk. 
Príjímateľ si náhradné tonery objednáva e-mailom na adrese: tonery@regionpress.sk. 3) Cena za 
predaj tlačového zariadenia po 48 mesiacoch používania 1,00 €/ks 4) Všetky ceny uvedené v tomto 
článku sú bez DPH. Prijímateľ je povinný uhradiť DPH v zmysle všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných ku dňu zdaniteľného plnenia každej platby. Ak dôjde počas trvania tejto zmluvy k 
zmene všeobecne záväzných predpisov, upravujúcich spôsob alebo výšku DPH, je poskytovateľ 

Spracované systémom HELIOS OrangeStránka  1 z  3



povinný v tomto zmysle upraviť výšku ceny a prijímateľ je povinný túto zmenu akceptovať.
V. Platobné podmienky
1) Cenu za tonery bude uhrádzať prijímateľ na základe faktúry vystavenej poskytovateľom. Splatnosť 
faktúr 14 dní. 2) Cena za prenájom zariadení bude fakturovaná vopred ročne. Vždy do konca 
príslušného kalendárneho roka. Splatnosť faktúr 14 dní.
VI. Povinnosti poskytovateľa
1) Poskytovateľ bezplatne dopraví predmet tejto zmluvy na miesto uvedené v článku III do 15 
pracovných dní od podpisu zmluvy. 2) Poskytovateľ je povinný vyjadriť sa k písomnému návrhu 
prijímateľa na premiestnenie predmetu tejto zmluvy. V prípade, ak sa poskytovateľ k návrhu 
prijímateľa nevyjadrí do 14 dní od preukázateľného doručenia, má sa za to, že s návrhom súhlasí. 3) 
Poskytovateľ je povinný zabezpečiť v rámci trvania zmluvy plnú prevádzkovú schopnosť predmetu 
tejto zmluvy tak, že bude vykonávať jeho pravidelnú údržbu, opravy a dodávky spotrebných 
materiálov vrátane tonera najneskôr do 3 pracovných dní od objednania (okrem papiera, resp. iných 
výstupných médií ), pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Údržbou a opravami prístroja podľa tejto zmluvy sa 
rozumie činnosť nad rámec výkonov popísaných v návode na obsluhu. 4) Ak sa na tlačovom zariadení 
(predmete zmluvy) počas trvania zmluvy vyskytne technická porucha, je poskytovateľ povinný 
najneskôr do 7 pracovných dní po obdržaní oznámenia o poruche od prijímateľa dohodnutým 
spôsobom vykonať technický zásah kvalifkovaným servisným technikom s cieľom poruchu odstrániť 
alebo zabezpečiť náhradne tlačové zariadenie. 
VII. Povinnosti prijímateľa
1) Prijímateľ je povinný umiestniť tlačové zariadenia v zodpovedajúcich priestoroch, na mieste 
dohodnutom v tejto zmluve a používať ho podľa dodaného návodu na obsluhu. 2) Prijímateľ je 
povinný používať na prevádzku zariadenia len originálny spotrebný materiál (okrem papiera) dodaný 
poskytovateľom, aktuálne ceny spotrebného materiálu sú uvedené na webovej stránke poskytovateľa 
www.regionpress.sk 3) Predmet tejto zmluvy je počas celej doby trvania tejto zmluvy výlučným 
vlastníctvom poskytovateľa. Prijímateľ nie je oprávnený ho scudziť, dať do podnájmu tretej osobe, 
zapožičať tretej osobe, použiť ako záruku, ani premiestniť mimo dohodnuté miesto bez 
predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu poskytovateľa. 4) Po ukončení platnosti zmluvy, 
alebo po odstúpení od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou, je prijímateľ povinný do troch dní 
umožniť vrátenie predmetu tejto zmluvy v stave zodpovedajúcom dobe jeho prevádzky a spísať o tom 
protokol. Súčasne je povinný v tomto termíne uhradiť všetky zostávajúce záväzky vyplývajúce z tejto 
zmluvy, najmä neuhradené faktúry, náhradu škody v prípade poškodenia predmetu nájmu a pod. V 
prípade, ak prijímateľ neuhradí svoje záväzky v tomto termíne, zaväzuje sa uhradiť poskytovateľovi 
zmluvnú pokutu 0,05% za každý deň omeškania. V prípade, ak neumožní odobrať predmet nájmu 
poskytovateľovi v stanovenej lehote, je povinný uhradiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu 1 % z ceny 
predmetu tejto zmluvy za každý i začatý deň, až do vrátenia predmetu tejto zmluvy. Poskytovateľ a 
prijímateľ sa výslovne dohodli, že ustanovenie tohto bodu zmluvy sa nebude aplikovať na situáciu, 
keď si prijímateľ po uplynutí 48 mesiacov trvania prenájmu uplatní svoje právo na kúpu predmetu 
zmluvy (prenajatého zariadenia).5) Prijímateľ nie je oprávnený vykonávať samostatne na predmete 
nájmu žiadne úpravy a opravy. 6) Pokiaľ bude závada na tlačovom zariadení spôsobená nesprávnou 
obsluhou či vandalizmom, bude servisný zásah vyúčtovaný prijímateľovi po predchádzajúcom 
odsúhlasení poskytovateľom na základe faktúry so splatnosťou 20 dní odo dňa jeho vystavenia.
VIII. Doba trvania platnosti zmluvy
1) Zmluva sa uzatvára na dobu 48 mesiacov a začína plynúť prebratím predmetu zmluvy 
prijímateľom. 
IX. Skončenie platnosti zmluvy
1) Platnosť a účinnosť tejto zmluvy končí: a) uplynutím dohodnutej doby uvedenej v článku VIII. b) 
dohodou zmluvných strán c) odstúpením niektorej zo zmluvných strán od zmluvy na základe dôvodov 
uvedených v čl. X d) zánikom predmetu tejto zmluvy
X. Odstúpenie od zmluvy
1) Zmluvné strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť z nasledovných dôvodov: Poskytovateľ: a) ak 
prijímateľ opakovane a napriek výzve porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. b) ak prijímateľ 
neuhradil faktúru za mesačné poplatky v lehote splatnosti a ani v ďalšej lehote stanovenej 
poskytovateľom. c) v prípade premiestnenia predmetu nájmu bez súhlasu poskytovateľa, nevzťahuje 
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sa v prípade premiestnenia v rámci prevádzok prijímateľa alebo zmeny jeho sídla. V prípade 
predčasného ukončenia zmluvy zo strany Poskytovateľa podľa bodu a,b,c je prijímateľ povinný 
doplatiť zvyšné mesačné splátky a zmluvnú pokutu 500 EUR. Prijímateľ: a) ak poskytovateľ 
opakovane a napriek výzve porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy 2) V prípade odstúpenia 
ktorejkoľvek zmluvnej strany od zmluvy je odstúpenie platné dňom doručenia písomného odstúpenia 
od zmluvy druhej zmluvnej strane. V prípade, ak druhá zmluvná strana neprevezme odstúpenie od 
zmluvy, je odstúpenie platné dňom, ktorý vyznačí pošta na zásielke ako deň odmietnutia prevzatia 
zásielky.
XI. Zodpovednosť za škody
1) Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté pôsobením vyššej moci a za škody, ktoré nezavinil. 
2) Prijímateľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú použitím iných spotrebných materiálov, ako 
dodaných poskytovateľom, alebo iného výstupného média alebo toneru. 3) Prijímateľ zodpovedá za 
škody, ktoré vzniknú tým, že on alebo iné, v jeho mene, s jeho súhlasom, či vedomím konajúce osoby, 
alebo osoby, ktorým prístup k predmetu tejto zmluvy umožnil svojou nedbanlivosťou, narábajú s 
prístrojom v rozpore s návodom na obsluhu, alebo inak hrubo a neodborne s predmetom tejto zmluvy 
narábajú. 4) Prijímateľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú krádežou predmetu tejto zmluvy alebo jeho 
častí, alebo vandalizmom, ak boli vinou alebo nedbanlivosťou prijímateľa porušené podmienky pre 
zabezpečenie predmetu nájmu. 5) Poskytovateľ v prípade odstúpenia od zmluvy prijímateľa je 
povinný nahradiť škodu vzniknutú z neminutia tonerov v tlačových zariadeniach, ktoré boli dodané 
podľa predmetu zmluvy iba v prípade ak ide o originálne zabalené a ešte neotvorené tonery.
XII. Záverečné ustanovenia
1) Zmeny obsahu tejto zmluvy je možné uskutočniť na základe dohody oboch zmluvných strán, 
písomne. 2) Vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho a Obchodného 
zákonníka. 3) Na znak súhlasu s obsahom zmluvy a na znak slobodného prejavu vôle oboch 
zmluvných strán je zmluva zástupcami oboch zmluvných strán vlastnoručne podpísaná. 4) Táto 
zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre každú zmluvnú stranu. 5) Platnosť zmluvy 
nastáva dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom doručenia predmetu tejto zmluvy 
na miesto umiestnenia. 6) V prípade technických problémov nahláste závady tlačiarne na e-mailovú 
adresu hpservis@regionpress.sk. 7) Oboznámenie dotknutých osôb s informáciami potrebnými k 
spracúvaniu osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 
27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je 
uvedené na internetovej stránke: www.regionpress.sk

Za poskytovateľa (prenajímateľa):

pečiatka a podpis:

Trenčín

Dňa: 07.07.2020

REGIONPRESS, s.r.o.

Ing. Kovalíčková Jana 

Obchodný zástupca spoločnosti

v zastúpeni:

Funkcia:

Za prijímateľa (nájomcu):

pečiatka a podpis:

Trenčín

Dňa: 07.07.2020

OBEC KOŠECA

Mgr.  Radomír Brtáň v zastúpeni:

Funkcia:
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