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xerox
Nájomná zmluvci Č. NZSK 2022/83O58Li

A Prenajímateľ (,‚Xerox“):
XEROX LIMITED
So sídlem Riverview, Oxford Road, Uxbridge, Middlesex UB8 1 HS,
Spojené král‘ovstvo Veľkej Británie a Severného Irska
podnikajúci v Slovenskej republike prostrednictvorn
XEROX LIMITED, erganizačná zložka podniku zahraničnej osoby
Sa sídlům Digital Park II, Einsteinova 23,851 01, Bratislava

B Nájarnca (klient‘):
Obec Sarišské Jostrabie
Se sídlem Šarišské Jastratie 257,065 48
iČo: 00330213
oiČ: 2020698867
iČ DPH: N/A

Bonkové spojenin: 51(61 0200 0000 0000 1542 6602
Kontaktnú osoba pre falcturačné záležitosti: PaedDr, Lubamir Rešetár
Telefónne číslo: 052/428 6461, 09081976 552
E-mail pre zasielanie foktúr: abecsarjastrabie@slnetsk

C Autorizovaný Xerox Partner: DD2I sro.

Kontaktný e-mail pre fakturačně záležitosti: svk.fakturacie@xerox.qn

Telefónne číslo: +421 24820 3807

Internetové stránky: wwwxeroxsk

Adresa miesta dodonio:
Obec Sorišské Jostrabie
Šarišské Jastrabie 257, 065 48

KorešpondenČnd adresa (ak Sa liší cd sídla společnosti)

Kontoktnú osoba všeobecne: PaedDr. Ľubomír Rešetár, Starosta obce
Telefónne číslo: 052/428 6461,0908/976552
E-mail: obecsarjastrabie@slnet.sk
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Typ zoríadenia

Xerox ALTALINK C81 55V_F

Zariadenie — predmet nájmu

baRia identifikácio
C81 02V_f + 097505045

SN: 3774430325

E

ČB toner: NIE

Papier: NIE

Nájamná zmluva obsahuje závázok Xeroxu poskytovat údržbu a servis Zariadenia: NIE

Farebný toner: NIE

Dodaný software: ANO — Základný

F Nájemné — výška základnej štvrtračnej 308,85 EUR
splátky:

Poplatek za údržbu a servis Zariodenia O EUR

— výška mesačného poplatku

Poplatek za nájemně bude prebiehat štvrtračne dapredu.

Táto Nájomnů ‚mluvo je podpisonó v dvoch vyhotoveniach.

bolš,e ‚mluvné podrnienky sú uvedené na nosledujúcich stranách.

Obdabie trvonio nájmu

Celkový počet splátok nájomného

48 mesiacov

16 splátek

Sonkové spojenie
12903012/0200

IČO: 30814677
iČ DPH: 51(2020344194

Termín dodonia: 12/2022

Prenajintt1x I

Xor3 .. -
V Bratislave d3Ú lj 91 2?3

XEROX IIMITED prostrednictvom
XEROX LIMITED, arganizočná zložka podniku zohroničnej osoby
Peter Halmo, vedúci orgonizačnej zložky
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Predmet tejto zmluvy
Predmetom tejto zniluvyje:
a. prenájom Zariadenia Xeroxom akc

prenajimaterom Klientovi akc nájomcovi;
Ď. zšvázok Xeroxu prostrednictvom autorizovaného

Xerox partnera Zariadenie dodať, inštalovať a
uviest do obvyklej prevádzky a následne zaškoliť
obsluhu

c. závázok Klienta riadne užívat Zariadenie a
nepretažovat ho (ani krátkodobo);

d. závázok Klienta uhrádzat nájomné a ině úhrady
vyplývajúce z tejto zmluvy a právnych predpisov;

e. závázok Klienta ria svoje náklady poskytnút
Xeroxu súčinnost pri pIneM povinností Xeroxu.

2. Uzatvorenim tejto zmluvy Klient výslovne potvrdzuje,
že Sa pred jej podpisem zoznámil so všetkými
inforrnáciami nevyhnutnými pre užívanie Zariadenia,
najmá S popisom vlastnostĺ a charakteristik
Zariadenia, návodom na použitie. ďalej tzv.
Akceptačným protokclom a popisom Zariadenia a
jeho tunkcii na internetových stránkach wwwxerox.sk
a .XeroX.com (v prípade rozporu majú prednosť
stránky www.xerox,sk ).

3. Klient je povinný upovedomit akúkotvek tretiu osobu
o vlastnictve Zariadenia spoločnosťou Xerox a je
povinný bez zbytočného odkladu inforn,ovat Xerox o
akýchkotvek skutočnostiach, ktoré by mohli narušit,
obmedzit alebo ohrozit vlastnicke právo Xeroxu.

II.
Lehota a miesto dodania Zarjadenia

Zariadenie bude dodané, nainštalované a uvedená
do obvyklej prevádzky (ďalej ako dodané alebo
Aodat‘ alebo ‚dedávka“ alebo dedaniť a pod.
podía kontextu) v lehote uvedenej v tajte zmluve.
Dohodnutá lehota je uvedená ako predpokladaná,
pričom odchýlka v dodaní neprekračujúca tri týždne
nie je považovaná za neskoré dodanie za
predpokladu, že Xerox dočasne poskytne Klientovi
náhradné zariadenie, ktoré bude po stránka
funkcionalĺt na rovnakej alebo vyššej úrovni akc
Zariadenie,

2. Xerox je oprávnený Zariadeníe dodati pred terminom
dohodnutým v tejto zmluve. Klient Sa takto dodané
zariadenie zavázuje prevziat. Ak má Xerox dodat viac
Zariadeni naraz, pripúšta sa čiastočné plnenie.

3. Pracovnou hodinou sa rozumie hodina medzi 09:00 —

16:00 cez pracovně dni, okrem štátnych sviatkov a
dni pracovného pokoje (Pracovná hodinť).

4. Klient Sa do troch pracovných dní odo dňa podpisu
tejto zmluvy a po celú dobu trvania tejto zmluvy
zavázuje v Pracovných hodinách spristupnit Xeroxu
pnestory, do ktorýcti má byť Zanadenie dodané. Tieto
priestory sa Klient po celú dobu trvania tejto zmluvy
zavázuje udržiavat v stave podfa požiadaviek pre
prevádzku Zariadenia uvedených v popise Zariadenia
a v návode na použitie (najmě aby priestory splňafi
požiadavky nosnosti podláh, prašnosti, vlhkosti,
teploty, elektroinštalácie, rozmorov miestnosti a pod.)
a ďalej podta upresňujúcich pokynov Xeroxu.

5. Zariadenie bude dodané v pracovných dňoch
v Pracovných hodinách uvedených vyššie.

B. Klient poskytne Xeroxu všetku súčinnost v súvislost
5 dodaním, vrátane zaistenia prístupu na internet, de
svojho intranetu, dátových sletí, serveru a pod.
v rozsahu nevyhnutnom pre riadne dodanie
Zariadenia.

7. Ak bude dodanie Zariadenia vyžadovať rozširenie
alebo zmenu vstupných alebo priechodných miest
alebo iný neobvyklý spósob dodania, resp. Zariadenie
nebude móď byť prepravované výťahom a pod.,
všetky náklady s tým spojené znáša v plnom rozsahu
Klienta doba dodania Sa primerane predlžuje.

8. Vykládkou Zariadenia v mieste dodania prechádza na
Klienta nebezpečenstvo škody na Zariadeni a to až
do odvozu Zariadenia XeroXom Z priestorov Klienta
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v pripade ukončenia tejto zmluvy. Klient nie je
zodpovedný za škodu na Zariadeni výlučne v
pripade, ak bola škoda spésobená preukázanýrn
Zavinením Xeroxu.

9. Zaškolenie obsluhy Zariadenia bude uskutočnené
v rámci dodania Zariadenia, respektive po dodaní
Zariadenia.

10. Zaškolenie bude uskutočnené v základnom
uživateFskom štandarde, zaškolenie v oblasti servisu,
výmeny alebo oprěv dielov Zariadenia a pod. je
považované za nadštandardné. Nadštandardné
školenie, ak bude dohodnuté v tejto zmluve, bude
uskutočnené vždy až po dodaní a prevzati
Zariadenia.

11. Škotenie bude uskutočnené v mieste dodania
Zariadenia, pokiat nebude zmluvnými stranami
dohodnuté inak. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky
náklady spojené so školením znáša v plnom rozsahu
Klient.

12. Školení budú vždy najviac dvaja pracovnici Klienta
pre každé Zariadenie.

13. Klient je povinný zaistit prítomnost školených
pracovnikov pre účely škelenia podIa
predchádzajúcich pokynov Xeroxu.

14. Ak bude dohodnuté dodávanie papiera, bude
miestom dodania papiera adresa umiestenia
Zariadenia.

15. Klient möže premiestnit Zariadenie výhradne
s predchádzajúcim písemným povolením Xeroxu,
v opačnom pripade bude toto konanie považované za
podstatné porušenie tejto zmluvy, v dósledku ktorého
je Xerox oprávnený od tejto zmluvy odstúpit. Za
premiestnenie bude účtovaný poplatek podta
platného cennika Xeroxu.

16. Klient je povinný zabezpečit Xeroxu pristup
k Zadadenu na základe predchádzajúcej žiadosu
Xeroxu za účelem vykonania servisného zásahu.
kontroly stavu Zariadenia alebo zistenia stavu
počítadiel Zariadenia, a to po celú dobu trvania tejto
zmluvy a až do pripadného odvozu Zariadenía
Xeroxem.

III.
Qdevzdanie a prevzatie Zariadenia

1. Klient prevezme Zariadenie bezprostredne po jeho
dodaní,

2. Prevzatie Zariadenia bude pisomne potvrdené vo
forme odovzdávacieho/inštalačriého protokolu,
ktorého vzor je Prílohou Č. I tejto Zrnluvy. Klient
podpíše protokol bezprostredne po dodani
Zariadenia.

3. V prípade. že Klient nepodpíše protokol beztoho, aby
sa na Zariadeni vyskytla podstatná chyba brániaca
jeho riadnemu užívaniu, za deň odovzdania
Zariadenia Sa považuje doň jeho dodania.

4. Klient nie je oprávnený Zadadenie prenajat ani
umožnit jeho uživanie němu Zákazníikovi bez
predchádzajúceho pĺsomného súhlasu Xeroxu, v
opačnom pripadeje Xerox oprávnený od tejto zmluvy
odstúpit.

IV.
Doba trvania tejto zmluvy, doba trvania nájmu
Táto zrnluva nadobúda účnnost dňom jej podpisu
oboma zmluvnými stranami.

2. Doba trvania nájmu začína prvým dňom
kalendárneho mesíaca nasledujúceho po dni dodania
Zariadenia a bude trvat po dobu dohodnutú v tejto
zmluve.

3 Táto zmluva sa uzatvára na dobu uvedenú
v súhmnem forrnulári, a bude automaticky
predlžovaná o 12 kalendárnych mesiacov pokiaí
každá ze zmluvných strán nepodá pisomnú výpoveď
druhej strane rninimálne 3 mesiace pred skončením
pávodnej/predlženej doby nájmu. Pokiar Klient
pisomne v lehote oznámi Xeroxu svoj záujem
nepredlžit dobu nájmu, doba nájmu sa skončí
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posledným dňom pčvodnej/ pred!ženej doby nájmu
o Klient Zariadenie Xeroxu vráti alebo sa s Xeroxem
dohodne na podmienkach odkúpenia Zariadenia.
lleto pravidlá platia aj pre príklad predlženia už
predlženej doby nájmu.

V.
Nájomné a platobné podmienky

Výška nájomného je dohodnutá vyššie v tejto
Nájomnej zmluve. (ďalej ako “ná)onlné‘).

2. Ak bude k Zailadeniu dodaný softvér, bude Klient
uhrádzat Xeroxu cenu za užívanie soítvěru vo výške
dohodnutej v tejto zmluve.

3. Klient je povinný uhrádzať nájomné (a prĺpadne cenu
za užĺvanie softvéru) bez ohradu na to. či Zariadenie,
resp. softvér, ktoré mu boli dodané uživa alebo ne.

4. Ak bude Zariadenie dodané v iný deň, ako prvý deň
kalendárneho mesiaca, Kiient uhradí Xeroxu odplatu
aj za obdobie od dodania Zadadenia do začatia nájmu
(“úvodné obdobie“) a to vo výške zodpovedajúcej 1/
30 základnej mesačnej splátky nájomněho za každý
deň úvodného obdobia plus úhradu za vykonané
Tlače.

5. Predplatba sa považuje za navýšenie prvej mesačnej
splátky. Klient je povinný uhradif predplatbu v
dohodnutom termine.

6. Fakturácia nájomného bude prebiehať tak, ako je
uvedené na prednej strane tejto Nájomnej zmluvy.
Vyúčtovanie a fakturácia tlačí bude prebiehať tak, akc
je uvedené na prednej strane tejto Nájomnej zmluvy.

7 Nájomné bude uhrádzané na účet Xeroxu uvedený v
tejto zmluve, popripade na faktúrach Xeroxu.

3. Nájomné a poplatky uvedené v tejto zmluva sú bez
DPH. K nájomnému a poplatkem uvedeným v tejto
zmluve bude účtovaná DPH, dane a ině poplatky a
odmeny Vc výške vyplývajúcej z právnych predpsov
(okrem dani z prijmu a mých obdobných daní).

9. Všetky taktúry vystavené Xeroxem sú splatné v lehote
14 dni od dátumu ich vysaven‘a.

10. Poplatky uvedené v tejto zmluve móžu byt‘ Xeroxem
menené v nadváznosti na medziročnú nfláciu v SR
(spotrebitefské ceny) v predchádzajúcom
kalendárnom roku tak, ako je publikovaná
Slovenským štatistickým úradom alebo mým úradom,
ktorý ho prípadne nahradí alebo v pripade, že důjde
k zvýšeniu maloobchodných cien spotrebného
materiálu.

11. Ak budú v tejto zmluve dohodnuté dodávky papiera, je
Xerox oprávnený meniť cenu papiera podľa jej vvýoja
na maloobchodnom trhu.

12. V pripade oneskorenia Klienta s akoukorvek platbou
pcda ustanoveni tejto zmluvy je Klient povinný
zaplatíť Xeroxu úrok z cmeškania vo výška 0.05%
Z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Povinnosť
platif úroky z omeškanía trvá aj po ukončení tejto
Nájomnej zmluvy.

13. Ak je Klient v omeškaní s platbou podra ustanoveni
tejto zmluvy. respektive ak Klient Zariadenie dá do
podnájmu alebo prenechá inémb na uživanie, je
Xerox oprávnený:
a. zastavíť všetky ďalšie dodávky a služby Klientovi

— a to aj podía mých zmlúv uzatvorených medzi
Xeroxom a nájomcom,

b. dočasne odobrat Zariadenie,
C. dočasne uviesť Zariadenie mimo prevádzky.
Zároveň Sa stávajú okamžite splatné všetky faktúry,
ktoré boli aj budú vydané a které ešte nis sú splatné.
a to až do odstránenia omeškania Klienta so
spláoanim.

14. Uprava cien v súlade 5 Nájomnou zmluvou nebude
dóvodom ukončenia tejto zmluvy.

VI.
Údržba a servis Zariadenia

Klient na vlastně náklady hradí údržbu a servis
Zariadenia.

2. Servisné služby k Zariadeniu budú poskytované na
základe a v súlade s podmienkami uvedenými

v zmluve, ktorú si Klient uzavrie s Autorizovaným
servisným partnerom Xeroxu. Zodpovednost za
včasné a riadne plnenie týchto servisnýoh služieb
nesie výhradne servisný partner Xeroxu, s ktorým má
Klient uzatvorenú zmluvu.

VII.
Softvér

Klient je oprávnený užívať softvér dodaný spolu so
Zariadenim výhradne spósobom vyplý‘vajúcim
z povahy Zariadenia a výhradne za účelom uživanía
Zariadenia.

2. Porušenie povinností Klienta podía tohto článku je
považované za podstatné porušenie tejto zmluvy. V

dósledku ktorého je Xerox oprávnený od tejto zmluvy
odstúpiť.

3. Definicia:
- Aplikačný SW je špecifický individuálny softvér,
který umožňuje funkcionality Xerox zaríadenia nad
rámec funkcionalit umožnenýoh Základným SW O v
prípade zariadeni, ktoré níe sú značky Xerox,
funkcionality nad rámec funkcionalit umožnených
operačným systémovým softvérom takéhoto
zariadenia.

Deaktivačný kód znamená počĺtačový kód, ktorý je
schopný automaticky deaktivovať správne
fungovanie Xerox zariadenia alebo softvéru,

Diagnostický SW znamená softvér, používaný na
diagnostiku problémov a vyhodnotenie prevádzky
zariadenia Xerox.

- ZákladnýSWznamená softvérXeroXu alebo softvér
tretej strany vložený. inštalovaný či inak Sa
naohádzajúci v Xerox zariadeni a potrebný pre
fungovanie zariadenia Xerox podľa zverejnených
špeoifikácii. Za uživanie tohto softvéru klient nepatí
žiadne poplatky.

- Koncový užívater znamená Zákaznik I Klient.
- SW zahřňa Aplikačný aj Základný 5W.
Výrazy týkajúce Sa 5W sa týkajú aj dokumentác‘e k
danému SW.

4 Akje výrobok 3W alebo zahňa 5W, existuje licenčný
vzťah k takémuto 5W medzi koncovým užívateľom a
Xe roxom,

5. Licenčný softvér znamená Základný SW alebo
Aplikačný SW ale nie Diagnostický SW. Diagnostický
softvér nie je licencovaný prs koncových uživateíov.
Koncový uživateí Sa zavázuje spolupracovar s
Xeroxem pri prijimani opatrení na zabránenie
neoprávneného použitia abbo kopirovania
Diagnostického 3W. v rozsahu odĎvodnene
požadovanom Xeroxorn.

6. Licenčně podmienky k 5W sú stanovené a priebežne
aktualizované Xeroxorn.

7. Licencia k Základnému 5W Sa uderuje ako
nevýhradná a neprevoditeľná na jednotlivé zariadenia
na užívanie v mieste inštalácie Zaradenia. Ak je
Zariadenie dodané v konfiourácii S mými
zariadeniami, smie byť Základný 5W používaný len v
tejto konfigurácii.

8. Licencia k Aplikačnému 5W Sa udefuje ako
nevýhradná a neprevoditeľná na jednotlivé zariadenia
na uživanie v mieste, kde Sa v čase inštalácie
Aplikačného 5W zariadenie nachádza a to na dobu,
na ktorú má koncový uživateí uhradené všetky

poplatky týkajúce Sa daného Aplikačného 5W.
9. Každá jazyková verzia Základného a Aplikačného

5W je Samostatné autorské dielo. Ak jazyková verzia
5W nie je aktivovaná, je potrebné vyžiadat si súhlas
Xeroxu a uhradíť prislušné poplatky určené Xeroxom.

10. Najmě nie je pripustné: (i) distribuovaf, rozmnožovať
(vrátane vytvorenia záložných kópii). upravovat‘,
vytvárať deriváty, dekompiiovať. ani spátne
analyzovať Základný SW ani Aplikačný SW s
výnimkou prípadov povolených prislušným právnym
predpisom, (fl) aktivovať softvér dodávaný s alebo v
zariadení Xerox v neaktivovanom stave, abebo (iii)
umožníť ostatným, aby tak robili.
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1‘. Majetkové práva k Základnému 3W a Aplikačriému
3W a všetky autorské práva a práva duševného
vlastnictva k nim patria vždy ba Xeroxu aj alebo jeho
poskytovateíorn licencii (tito sů považovaní za tretie
osoby oprávnené Z týchto licenčných podmienok a Z

obmedzenia zodpovednosti v rozsahu týkajúcom Sa
takéhoto soflvéru ).

12. Základný 5W a Aphkačný 3W obsahuje dóverné
informácie, a koncový použivateľ zabezpečí, aby. on,
jeho zamestnanci a ostatni, ktorí potrebujú použiť
takýto softvér pre držiteľa licencie, udržiavali tieto
informácie v tajnosti.

13. Me je pripustné odstraňovat označenie o dóvernosti
obsiahnuté v Základnom 3W alebo Aplikačnom 3W a
je polrebrié zahrnúť takéto označenie do všelkých
úplných abbo čiastočných rozmnoženin.

14. Koncový uživatef nesniie previest ani postúpiť žiadne
zo svojich práv alebo povinností k 3W.

15. Licencia pre Základný 5W bude ukončená (i)
okamžite, pri ukončeni uživania daného zadadenia.
respektive ukončení držby zariadenia alebo (ii) po
ukončeni akejkoľvek dohody, podľa ktorej má
koncový uživatef v prenájme zadadenie (ibaže si
koncový užívater zariadenie zakúpil).

16. Po ukončeni licencie na použitie Základného 5W a/
alebo Aplikačného 3W, je koncový užívateľ povinný
Sa ihneď zdilať použivania takéhoto 3W a musí
vydať Xeroxu taký 5W vrátane všetkých jeho kápu
alebo umožníť Xeroxu respektive Partnerovi jeho
odstránenie.

17. Ak koncový užívater vlastni Zariadenie a chce ho
predat abebo previest na tretiu osobu, móže požiadať,
aby Xerox prislušnej tretej osobe udelil licenciu na
použivanie takéhoto Základného 5W alebo
Aplikačného SW. Licenciu na užívanie príslušného
Základného SW alebo Aplikačného 3W Xerox
ponúkne tak, aby bol 5W používaný v Xerox zariadení
či pre prevádzku Xerox zariadenia, a to za aktuálne
platných podmienok Xeroxu a poplatkov s tým
predpokladom, že zariadenie Xerox bude musiet aj
naďalej zostať v rámci Európskeho hospodárskeho
priestoru a že Xerox takýmto postupom neporuší
žiadny svoj závázok či práva inej osoby.

18, Zariadenie móže obsahovat Diagnostický 5W.
Diagnostický 3W a pristup k nemu predslavujú
dóverné informácie spoločnosti Xerox. Práva na
diagnostický 3W patria vždy ba Xeroxu a J abebo
prislušným poskytovateroni licencii pre spoločnost
Xerox. Obstaranim abbo užívanim Xerox zariadenia
nevzniká žiadne právo na použitie Diagnostického
SW a koncový uživater ho nesmie používať,
reprodukovať, distribuovať alebo zverejňovat na
akýkorvek účel (ani toto nesmie umožnit tretej
strane). Ak je zariadenie Xerox udržiavané osobou
neautorizovanou spoločnostou Xerox. musia byť
pripadné oprávnenia použitia Diagnostického SW
riešené samostatnou licenčnou zmluvou a bude
závisieť na zaplateni licenčných poplatkov s tým
spojených.

19. Základné 3W a Aplikačné 5W móžu obsahovať,
abebo móžu byť upravené tak, aby obsahovali
Deaktivačný kód, Deaktivačný kód móže byť
aktivovaný, ak: (i) je spoločnosti Xerox cdopretý
primeraný prístup k Základnému 3W alebo
aplikačnému 5W potrebný na pravidelné znovu
nastavenie kódu. (ui) porušenie niektorého
uslanovenia tejto zmluvy alebo inej dohody, podía
ktorej Sa uživa Základný 5W alebo Aplikačný 5W ‚

alebo (iii), Jicencia na použivanie Základného 3W
alebo Aplikačného 5W bola ukončená. Deaktivačný
kód nesmie byť menený či inak do neho zasahovať
ani obchádzat a ani to nesmie byť umožnené mým.

20. Xerox a I alebo jeho zástupcovia sú oprávneni, aby
po predchádzajúcej výzve vykonali audit použivania
Základného 3W a Aplikačného 3W, najmá z pohíadu
dodržiavania týchto licenčných podmienok a
zabezpečenie integrity Diagnostického 5W. Koncový
uživateí zabezpeči pomoc, ktorú spoločnost Xerox

móže oprávnene požadovat pri vykonávaní auditov.
21. Xerox je oprávnený znovu nastaviť a ‚ alebo

modifikovať Základný 3W a / alebo Diagnostický 3W
uložený v Xerox zariadeni,

22. Koncový užívateľ je povinný dodržiavať všetky
príslušné zákony o kon(role vývozu a predpisy
Spojených štátov amerických, Európskej únie a
Slovenskej republiky a zabezpečí, že Základný 5W a
Aplikačný 5W Sa neyváža, priamo abebo nepriamo,
v rozpore s týmito zákonmi a predpismi.
Licenčné podmienky móžu byť Xeroxom abebo nim
poverenou osobou priebežne aktualizované.

VIII.
Ukončenie tejto zmluvy

1. Klient je oprávnený ukončit táto zrn(uvu výlučne takto:
a. odstúpením, v prípade opakovaného

podstatného porušenia povinností Xeroxu, ktoré
nebolo napravené ani v behote 30 dni plynúcej
odo dňa, kedy bol Xerox pisomne upovedornený
Klientom o porušeni a o možnosti ukončenia tejto
zmluvy odslúpenim, ak nebude porušer‘ie
odstráneně.

b. odstúpením v pripade nemožnosti plnenia
definovaného príslušnými právnymi predpismi.

2. Xeroxje oprávnený ukončiť táto zmbuvu výlučne takto:
a. odstúpením, v pripade omeškania Klienta

s úhradou nájomného abebo mých úhrad.
b. odstúpením, v prípade opakovaného

podstatného porušenia povinností Klienta, ktoré
nebolo napravené ani v behote 30 dni plynúcej
odo dňa, kedy bol Klient písomne upovedomený
Xeroxom o porušeni a O možnosti ukončenia tejto
zmluvy. ak nebude porušenie odstránené.

c odstúpenim, pokiat má Klienta inštalované
zariadenie zhodného typu ako Zariadenie, pričom
k niektorému z nich Klient nemá s Xeroxom
(alebo autorizovaným partnerom Xeroxu)
uzatvorenů nájonlnú zmluvu alebo zmluvu O

pbnom servisnon, zabezpečeni a údržbe abebo
takáto zmbuva boba ukončená.

d. odstúpenim v pripade nemožnosti pbnenia
definovaného prisbušnými právnymi predpismi.

e. odstúpením v pripade začatia konkurzného alebo
reštrukturabizačného konania vo veci Klienta ako
dlžnika.
odstúpením. podľa mých ustanoveni tejto zmluvy.

3 Nájomná zmluva dohodnutá na dobu určitú nemóže
byť ukončená výpoveďou

4. V pripade ukončenia tejto zmbLivy zo strany Xeroxu
odóvodneným odstúpením, zánikom Zariadenia,
zničením Zariadenia, krádežou alebo odcudzenim
Zariadenia, za ktoré nenesie zodpovednosť Xerox:
a zaplatí Xeroxu všetky splátky základnej

mesačnej sadzby nájomného, ktoré by bol Klient
povinný hradiť Xeroxu, pokiat by Nájomná zrnluva
riadne trvala po celá dobu určitá trvania tejto
zrnbuvy.

5. Ustanovením ods. 4 nie sú dotknuté mé práva
vyplý‘vajúce z právnych predpisov. Ustanovenia ods.
4 a 5 pretrvávajú i po ukončení tejto zmbuvy

6. Po ukončení nájmu, v pripade ak nedójde k prevodu
vbastnickeho práva na Zariadenie v prospech Klienta,
je Klient povinný vrátiť Zaríadenie Xeroxu v stave v
akom Zariadenie prev7a s prihliadnutim na obvyklé
opolrebenie. Za týmto účebom je Klient povinný
najmenej 10 dni pred dňom skončenia doby nájmu
pisomne informovat Xerox o termine odovzdania
Zariadenia. V pripade ak termín odovzdania
Zariadenia bude K!ientom slanovený na viac ako 3 dni
po uplynuti doby nájmu je Klient povinný zapbatiť
Xeroxu alikvólnu čest nájomného prupadajúcu na
počet dni od uplynutia doby nájmu až do odovzdania
Zariadenia Xeroxu, okrem pripadu ak k neskoršiemu
odovzdaniu dójde omeškaním Xeroxu. Klient je však
povinný Zariadenie vrátíť najneskór do 15 dni od
ukončenia nájmu, ak sa zmbuvné strany r.edohodnú
inak.
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Tf ?Í 99nÍ2r.!!



7. Táto zmluva mčže byť ďalej ukončená nasledovnými
spósobmi:
a) prevodom vlastnictva Zariadonia na Klienta,
b) trvalým vyradením Zariadenia z prevádzky,
c) dohodou zmluvných sirén.
K ukončeniu tejto zmlu‘ trvalým yradenim
Zariadenia Z prevádzky dčjde výlučne v pripade
odcudzonia alebo úplného zničenia Zariadonia.

Ix.
Zad poved nost‘

Xerox zodpovedá za škodu rriaximálne za všetky
Škodové udalosti súvis,ace so zmluvou do celkovej
súhrnnej výšky 12 násobku základnej mesačnej
splátky nájornného dohodnutého v tejto zmluve bez
DPH.

2. Xerox nezodpovedá za stratu obchodu alebo zisku,
ani za akúkoTvek neprianlu alebo následnú škodu, ani
za možnú stratu uložených informácii.

3 K okolnostiam vylučujúcim zodpovednosť (5374 ods.
1 Obchodného zákonnika) sa prihliada bez ohradu na
to, kody nastanú.

X.
Poisteriie

Klient je povinný na svoje náklady uzavrieť poistenie
k Zariadeniu v poisfovni proti všetkým obvyklým
rizikám (vrátane, nie však iba krádeže, úmyselného
poškodenia či zničenia, pre prípady Škody vplyvom
požiaru, nepriaznivého pčsobenia vody), a to
najneskör k dátumu dodania Zariadenia, a na svoje
náklady udržiavať toto poistenie platně počas celého
obdobia trvania tejto Nájomnej zmluvy

2. Xerox je oprávnený kedykol‘vek požiadať Zákazníka
o predloženie pisomného potvrdenia spinenia
povinnosti podľa ods. 1, Zákazník Ďe povinný predložiť
také potvrdenie Xeroxu do 10 dní odo dňa odoslania
žiadosti Xeroxu.

3. V prípade nesplnenia povinnoslT podIa ods 2
v uvedenej lehote vzniká Xeroxu dňom nas edujúcim
po poslednom dni tejto lehoty nárok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo výško 25 € za každý pripad
nepredloženia potvrdenia a pre každé zo Zariadeni
pre prípad, že prodmotom nájmu je viac než jedno
zariadenie. Xerox je oprávnený svoju žiadost pudla
ods. 2 opakovat, vznik nároku na opakovanú zmluvnú
pokutu nie je nijako dotknutý.

4. Zákazník Sa nomĎže zbavit‘ svojej povnnosti na
úhradu zmluvnej pokuty podra ods. 3 predloženirn
pisomného potvrdenia podra Ods 2 Xeroxu

5. Zariadonie bude poistené na sumu obvyklú.

neupravené Sa nadia prislušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonnĺka, Obchodného zákonnika a
mých prislušných právnych predpisov platných v
Slovenskoj republiko.

3. Bez predchádzajúceho pisomněho súhlasu druhej
zniluvnoj strany nie je možné previest ani postúpiť
práva a povinnosti z tojto zmluvy na tretie osoby.

4. Všetky spory týkajúce Sa a vyplývajúce z Nájomnej
zmluvy sa budú s konečnou platnostou riešené pred
Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej
a pniernyselnej komory v Bratislave podta jeho
základných vnůtorných právnych prodpisov tromi
rozhodcami. Miestom konania bude Bratislava.
Rozhodcovské konanie bude vedené v slovenskoni
jazyku.

5. V pripade donjčovania poštou platí, pokiaf nodájde k
doručeniu skčr, že pisomnost bola doručená Klientovi
piatym dňom odo dáa jej riadneho zaslania na
poslednú Xeroxu Ktientom oznámenú adresu v
Slovenskej republike. V pripade pochybnosti je touto
adresou adresa sídla Klienta zapisaná v obchodnom
resp. mom podobnom verejnom registri, ak sa Klient
do obchodného registra nezapisuje.

6. V pripade, že niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je
alebo Sa stane neplatným alalebo neúčinným,
platnost a účinnost ostatných ustanoveni tejto zmluvy
tým nie je dotknutá. Strany Sa týmto zaväzujú, že
nahradia neplatné (neúčinné) ustanovenie zmluvy
mým platným a účinným ustanovením, ktoré svojinl
obsahom a zmyslom najlepšie zodpovedá obsahu a
zmyslu póvodného neplatného (neúčinného)
ustanovenía.

7. Táto zmluva móže byť menoná výhradne pisomnou
formou, podpísanou zmluvnými stranami alebo ich
me nom.

6. V prípade, že Sa zmeni idenlifikácia účtu abbo má
dájst ku zmene kontaktnej osoby, príslušná zmluvná
strana je povinná túto zmenu oznámit druhej strane
bez zbytočného odkladu ato prostrednictvom e-mailu
S elektronickým oodpisom oznamujúcej zrnluvne;
strany alebo prostrednictvom originálneho listu. ktorý
bude obsahovat úradne overený podpis osoby
oprávnenej konat menom oznamujúcej zmluvnej
strany.

Prilohy:

1) Vzor odovzdávacieho J inštalačného
protokolu

2) Ochrana osobných údajov

Xl.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej
2. republiky. Právne vztahy touto zmluvou výslovne

V Bratislavo dňa

..‚

01. ?OZ
ĺ

V dňa ‚J9

XEROX LIMITED
podnikajúci v Slovenskoj republike prostredníctvom
XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnoj osoby
Peter Halmo, vedúci organizačnej zložky
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Dodatok k Nájomnej zmluve číslo NZSK 20221830584
Budúca kúpna zmluva

xerox

Uzatvorená medzi:

Budúci predávajúci: 1
XEROX LIMITED
So sídlom Bridge House, Oxford Road, Uxbridge,
Middlesex U88 1 HS, Spojené král‘ovstvo Vel‘kej
Británie a Severného Irska
podnikajúci v Slovenskej republike
prostredníctvom
XEROX LIMITED, orgariizačná nožka podniku
zahraničnej osoby
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Odd.: Po, vložka: 313/B
Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

Ičo: 30814677
DIČ: 2020344194
lČ DPH: 51<2020344194

číslo účtu: 12903012/0200
BAN: SK200200000000001290301 2

Swift Code: SUBASKBX
(ďalej len Xerox)

Budúcim kupujúcim: -

Obec Šarišské .Jastrabie
So sidlorn Šarišské Jastrabie 257, 06548
IČO: 00330213
DIČ: 2020698867
č DPH: N/A

Benkové spojenio: 51<61 0200 0000 0000 1542 6602
Kontaktná osoba pre fakturačné záležitosti:
PaedDr. Ľubomír Rešetár
Telefónne číslo: 052/428 6461, 0908/976 552
E-mail pre zasielanie faktúr: obecsarjastrabiesInet.sk

1. Xerox, ako budúci predávajúci, a Zákazník, ako budúci kupujúci, se zavázujú uzatvoriť kúpnu zmluvu k Zariaden?u
(‚Kúpna zmluva“), podľa ktorej sa Xerox zaviaže previesť na Zákazníka vlastnicke právo k Zariadeniu a Zákazník
sa zaviaže uhradiť Xeroxu kúpnu cenu Zariadenia.

2. Zariadením sa rozurnie: Ix Xerox ALTALINK CBISSV_F výrobné čislo: 3174430325
3. Podstatné náležitosti Kúpnej zmluvy sú nasedujúce:

3.8 Stav predmetu kúpy: Zariadenie bude prodané ako opotrebená ( doba použivania cca 48
nlesiacov) v stave ‚ako sto« a loži“ bez zodpovednosti Xeroxu a bez záruky

3.9 Prechod nebezpečřa Škody na veci: dňom uzatvorenia Kúpnej zmluvy
3.10 Prevod vlastnickeho práva: dňom uhradenia Kúpnej ceny
3.11 Učinnost‘ kúpnej zmluvy: dňom uzatvorenia kúpnej zmluvy, najskčr však dňom 1. 1. 2027

(deň nasledujúcim po uplynuti dohodnutej doby trvar‘ia nájmu)
4. Kúpna zmiuva bude uzatvorená do 30 dní po doručení pisomnej žiadosti Zákazníka o uzatvorenie kúpnej zrnluvy

k rukám Xeroxu, najneskbr však dňa 1. 12. 2026 (Ziadost)
5. Žiadosť móže byt doručená Xeroxu v období najskór 60 dní a najneskčr 30 dni pred uplynutím riadnej doby nájmu.

K Žiadosti doručenej v iný termín se neprihliada. V prípade ak iadosť nebude doručená vo vyššie uvedenej lehote,
závázky zmluvných strán z tejto zmluvy zanikajú.

6. Kúpna zmluva bude uzatvorená v sídle Xeroxu.
7. Návrh Kúpnej zmluvy predloži Xerox,
8. Táto zmluva smie byt menené iba písomne.
9. Táto zmluva nadobúda účinnoýoqpjsomluvných strán.

eíO
V

XEROX LIMITED
Peter Halmo, vedůcí organizačnej zložky

Obec Šarišské Jastra.bľe
PaedDr. Ľubomír Rešetár

L

(ďalej len Zákazník)

3.1 Predávajúci:
3.2 Kupujúci:
3.3 Predmet kúpy:
3.4 Kúpna cena
3.5 Splatnost‘ kúpnej ceny:

vystavenej v deň uzatvorenia
3.6 Miesto plnenia:
3.7 Doba plnenía:

zmluvy

Xerox;
Zákaznik.
Zariadenie;
10295 EUR bez DPH
Zákazník uhradí Xeroxu kúpnu cenu na základe faktúry Xeroxu

Kúpnej zmluy So splatnostou 14 dni.
Zariadenie bude Zákazníkovi prenechané na adrese kupujúceho.
Zariadenie bude Zákazníkovi prenechané do 1 dňa po uzatvoreni Kúpnej

V J,ýr;‘ dňa J9! «Ĺ
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