
Dodatok k Zmluve o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej 

uzatvorená medzi 

„Poskytovateľom" 
obchodné meno 
sídlo 
zastúpeným 
IČO / DIČ / IČDPH 
banka / účet 
IBAN 

registrácia v OR 

a 

„Prenajímateľom" 
obchodné meno 
sídlo 
zastúpeným 
I Č O / D I Č / I Č D P H 
banka / účet 
IBAN 
registrácia v OR 

Zmluvné strany sa dohodli, že znenie pôvodnej zmluvy sa mení a dopĺňa nasledovne: 

I. Predmet zmluvy 

1. Predmetom dodatku k zmluve je poskytnutie technického zariadenia: 

Canon iRAC 2025i, výr. číslo: KWT05294, kontr. číslo: AR662 

a príslušenstvo 

Kazetová jednotka AF1 
Finisher - C1 
Spinkovanie a triedenie dokumentov 

III. Cena 

2. Na základe dohody medzi prijímateľom a prenajímateľom sa zmluvné ceny upravujú nasledovne: 

činnosti číslo FF 104-12-017 ¿f " % 

CBC Slovakia s.r.o. 
Domkárska 15, 821 05 Bratislava 
Peter Tešovič 
44773293 / 2022842789 / SK7020000130 

Okresný súd Bratislava oddiel: Sro, vložka č.: 58631/B 

Obecný úrad Dunajská Lužná 
Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná 
Štefan Jurčík - starosta 
00400009 / / 
Všeobecná úverová banka / 25522112/0200 
SK21 0200 0000 0000 2552 2112 

názov položky mesačný paušál cena za 1 ks 

Mesačný nájom za zariadenie 0,033 € 

Servisný poplatok 5,000 € 

Zhotovené normokópie bw 0,0104 € 

Zhotovené normokópie color 0,0507 € 

Mesačný paušál celkom 5,033 € 



VII. Doba trvania platnosti zmluvy 

Doba trvania platnosti zmluvy sa na základe dohody prijímateľa a poskytovateľa upravuje od 

10.5.2016 na dobu určitú 12 mesiacov. 

1. Podmienky dodatku boli riadne prečítané a na dôkaz súhlasu s celým obsahom pripájajú zmluvné 

strany svoje vlastnoručné podpisy. 

2. Platnosť dodatku nastáva dňom podpisu dodatku oboma zmluvnými stranami a účinnosť nastáva 

druhý deň po jej zverejnení. 

3. Ostatné ustanovenia zmluvy sa týmto dodatkom nemenia. 

4. Tento dodatok ku zmluve je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 

XII. Záverečné ustanovenia. 

Dunajská Lužná, dňa 10.5.2016 

za prenajímateľa 


