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ZMLUVA O PREVÁDZKE ZARIADENIA 
 

 

I. PAPERA s.r.o. 

sídlo: 

IČO: 

DIČ / IČ DPH: 

zapísaný: 

 

zastúpený: 

bankové spojenie: 

číslo účtu: 

Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica 

46 082 182 

2023219055 / SK2023219055 

v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, 

vložka č.: 19862/S 

Milan Vetr, konateľ 

ČSOB 
IBAN: SK1575000000004013270016 / SWIFT: CEKOSKBX 

ako poskytovateľ na strane jednej (ďalej len „poskytovateľ“) 

 

a 

 

II. Európsky olympíjsky festival mládeže 

sídlo: 

IČO: 

DIČ / IČ DPH: 

zapísaný: 

 

zastúpený: 

bankové spojenie: 

číslo účtu: 

Československej armády 1141/26 

52475808 

2121032452 

Okresný Úrad Banská Bystrica, odbor vnútornej správy, OVVS/NO-
8/2019 
Peter Korčok 

SK35 0900 0000 0051 5939 5035 
SK35 0900 0000 0051 5939 5035 

ako zákazník na strane druhej (ďalej len „zákazník“, ďalej spolu s poskytovateľom ďalej len 

„zmluvné strany“) 

 

uzatvárajú v zmysle § 261 ods. 1 v spojitosti s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a Všeobecných 

obchodných podmienok poskytovateľa k zmluve o prevádzke zariadenia (ďalej len „VOP“) 

túto 

Zmluvu o prevádzke zariadenia (ďalej len „zmluva“): 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa ako prenajímateľa za dohodnutú odplatu 

prenechať zákazníkovi ako nájomcovi zariadenie, aby zákazník zariadenie v dohodnutej dobe užíval 

pri vykonávaní svojej podnikateľskej činnosti, a tiež záväzok zákazníka zariadenie od poskytovateľa 

prevziať a zaplatiť poskytovateľovi za prenechanie zariadenia do užívania dohodnutú odplatu ako 

nájomné. 

 

1.2. Predmetom tejto zmluvy je tiež záväzok poskytovateľa ako zhotoviteľa v dohodnutom 

rozsahu pre zákazníka ako objednávateľa zabezpečovať prevádzkový servis zariadenia, a tiež 

záväzok zákazníka zaplatiť poskytovateľovi za zabezpečenie prevádzkového servisu zariadenia 

dohodnutú odplatu. 

 

Článok II. 

Zariadenie 

 

2.1. Poskytovateľ poskytne zákazníkovi pre jeho potreby zariadenie: 

 

Označenie zariadenia: HP Page Wide P57750DW, 

Výrobné číslo zariadenia: * 

Stav zariadenia: nové / používané a opotrebené, 
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2.2. Zákazník berie na vedomie, že hodnota zariadenia definovaného v bode 2.1 tejto zmluve 

v čase jeho prevzatia zákazníkom je pre účely určenia zmluvnej pokuty podľa bodu 11.13 VOP 

poskytovateľa uvedená v tejto zmluve nižšie: 

 

Hodnota zariadenia: 1.014,- EUR (slovom: tisícštrnásť euro) bez DPH. 

 

Článok III. 

Miesto inštalácie zariadenia 

 

3.1. Zariadenie bude umiestnené pre potreby zákazníka na adrese: 

 

Ulica, číslo súpisné a orientačné:  Zvolenská cesta 1 

PSČ a mesto: 97405, Banská Bystrica 

Poschodie: prízemie 

Číslo miestnosti:  

 

Článok IV. 

Odplata za užívanie zariadenia 

 

4.1. Zákazník je povinný zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú odplatu za užívanie zariadenia. 

Zmluvné strany sa dohodli, že odplata za užívanie zariadenia sa určuje spôsobom  

BOC – Base or Click 

 

46,50 EUR  dohodnutý paušálny poplatok za kalendárny mesiac (pri objeme 

tlače od 0 do 1.999 vytlačených čiernobielych ekvivalentných 

strán za kalendárny mesiac), 

 

alebo 

   

  dohodnutá cena za každú čiernobielu ekvivalentnú stranu 

v závislosti od objemu tlače za kalendárny mesiac, a to 

nasledovne: 

  2.000 – 3.999 strán 0,023 EUR/strana, 

4.000 – 4.999 strán 0,018 EUR/strana, 

5.000 a viac strán 0,017 EUR/strana, 

 

a 

   

0,038 EUR  dohodnutá cena za každú farebnú ekvivalentnú stranu. 

 

Vyššie uvedené ceny dohodnutej odplaty za užívanie zariadenia sú dohodnuté ako ceny bez 

DPH. 

 

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že odplata za prevádzkový servis je zahrnutá v cene odplaty za 

užívanie zariadenia dohodnutej v bode 4.1 tejto zmluvy. 

 

4.3. Zákazník je povinný zaplatiť poskytovateľovi aj odplatu a/alebo poplatky, ktoré nie sú 

súčasťou vyššie dohodnutých odplát a na ktoré poskytovateľovi vzniká nárok v zmysle VOP, a to 

podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa. Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že poskytovateľ je 

oprávnený jednostranne meniť cenník poskytovaných služieb a doručením aktuálneho cenníka 

poskytovateľa zákazníkovi sa tento stáva pre zákazníka záväzným. 

 

Článok V. 

Doba trvania zmluvy 

 

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
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Článok VI. 

Kontaktné údaje zmluvných strán 

 

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že nižšie uvedené osoby sú oprávnené riešiť administratívne, 

technické, fakturačné a iné záležitosti týkajúce výkonu práv a povinností jednotlivých zmluvných 

strán vyplývajúcich z tejto zmluvy: 

 

a) na strane poskytovateľa: 

Samuel Kašička, mobil: 0901 904 209, e-mail: samuel.kasicka@papera.sk, 

 

b) na strane zákazníka: 

Martin Škarba, mobil: 0948494225 e-mail: martin.skarba@eyof2021.com 

 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

7.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán. 

 

7.2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú VOP poskytovateľa. Zmluvný vzťah zmluvných strán 

založený touto zmluvou a jednotlivé práva a povinnosti zmluvných strán sa spravujú ustanoveniami 

tejto zmluvy a VOP. Zákazník podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil 

s VOP. Zmluvné strany sa dohodli, že odchylné dojednania v tejto zmluve majú prednosť pred 

znením VOP. 

 

7.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že pojmy začínajúce veľkým písmenom použité v tejto zmluve 

majú rovnaký význam aký im priznávajú VOP poskytovateľa a je ich potrebné vykladať v súlade 

s týmto významom. 

 

7.4. K zmene obsahu tejto zmluvy môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán 

vo forme postupne očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve. Tým nie je dotknutá zmena 

zmluvného záväzku zmluvných strán v prípade jednostrannej zmeny VOP zo strany poskytovateľa 

spôsobom predpokladaným vo VOP, s ktorou zákazník preukázateľne vyjadrí svoj súhlas. 

 

7.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1: VOP poskytovateľa (Všeobecné obchodné podmienky PAPERA s.r.o. k zmluve 

o prevádzke zariadenia, účinné od 01.03.2018), 

Príloha č. 2: Cenník poskytovaných služieb poskytovateľa, účinný od 01.03.2018. 

 

7.6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom znení, z ktorých každá 

zo zmluvných strán obdrží jeden (1) rovnopis. 

 

7.7. Osoby, ktoré podpisujú túto zmluvu za zmluvné strany vyhlasujú a zaručujú, že sú v plnom 

rozsahu oprávnené uzatvoriť túto zmluvu v mene príslušnej zmluvnej strany, ich oprávnenie 

uzatvoriť túto zmluvu nezaniklo ani nebolo žiadnym spôsobom obmedzené, a skutočnosti uvedené 

vo výpise z úradného registra týkajúce sa príslušnej zmluvnej strany sú pravdivé a správne. 

 

7.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu a všetky jej prílohy riadne prečítali 

a potvrdzujú, že táto zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu 

vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 
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V Banskej Bystrici , dňa 14.10.2019 V Banskej Bystrici dňa. 14.10.2019 

 

Poskytovateľ: Zákazník: 

 

 

 

 

PAPERA s.r.o. 

Milan Vetr 

konateľ 

 Európsky olympíjsky festival 

mládeže n.o. 

Peter Korčok 

Výkonný riaditeľ 

 


