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DODATOK O ZMENE ÚHRAD NÁJOMNÉHO 

 k ZMLUVE  O  NÁJME 

KOPÍROVACIEHO STROJA/MULTIFUNKČNÉHO 

ZARIADENIA 
(operatívny leasing) 

 
 

Číslo zmluvy:           

 

I. Zmluvné strany 

 

Prenajímateľ:  Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o. 

  Technická 2, Bratislava 821 04 

  IČO: 48 093 891,  DIČ: 2120041627, IČ DPH: SK2120041627 

  v zastúpení:   Ing. Peter Červený – konateľ 

     Ing. Tomáš Hudec – konateľ  

  bankové spojenie:    Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.,  

     pobočka zahraničnej banky 

     IBAN: SK88 1111 0000 0013 0414 8009 

  Zápis:   Obchodný register Okresného súdu BA I, oddiel: Sro, 

     vložka č. 103028/B 

 

Nájomca: Stredná priemyselná škola 

  Ul. Františka Hečku 25, 934 47 Levice 

  v zastúpení:   Ing. Roman Karaffa, PhD. – riaditeľ školy 

  IČO: 00420191 DIČ: 2021223897  

  bankové spojenie:  Štátna pokladňa č. 7000309392/8180 

  zriadená: Nitrianskym samosprávnym krajom 

  

1)  Dňa 25.9.2012 bola uzatvorená Zmluva o nájme kopírovacieho 

stroja/multifunkčného zariadenia č. PRK12-0051 medzi spoločnosťou NEPA 

Slovakia, spol. s r. o. ako prenajímateľom a školou Stredná priemyselná škola 

Levice ako nájomcom (ďalej len „Zmluva o nájme“). Na základe prevzatia 

pohľadávok a záväzkov spoločnosti NEPA Slovakia, spol. s r. o. z titulu predaja 

časti podniku, oznámeného listom, zo dňa 27.08.2015, spoločnosť Sharp Business 

Systems Slovakia, s.r.o. (pôvodne s obchodným menom Nepa Business Solutions 

Slovakia, s.r.o.) prevzala práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o nájme ako 

prenajímateľ.   
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2)  Týmto dodatkom  sa zmluvné strany dohodli na nahradení čl. V bod 1 Zmluvy 

o nájme nasledovným znením: 
 

„Nájomné sa uhrádza mesačne spätne bankovým prevodom na účet prenajímateľa. Nájomca 

uhradí mesačné nájomné vrátane DPH v aktuálnej výške na základe daňového dokladu 

(faktúry) vystaveného a doručeného prenajímateľom a to najneskôr do splatnosti a s 

použitím variabilného symbolu uvedeného na daňovom doklade (faktúre). Platba musí byť 

pripísaná na účet prenajímateľa vždy najneskôr v deň splatnosti jednotlivých úhrad 

mesačného nájomného. Súčasťou nájomného nie sú náklady na premiestnenie prístroja podľa 

čl. VI. bod 11., tieto si prenajímateľ vyúčtuje samostatne.“ 

3)  Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že text „splátka nájomného“ v Zmluve o nájme 

a to v akomkoľvek gramatickom tvare, sa nahrádza textom „mesačné nájomné“.  

4)  Pokiaľ nie je v tomto dodatku výslovne upravené inak, ostávajú ustanovenia 

Zmluvy o nájme ustanoveniami tohto dodatku nedotknuté.  

5)  Zmluvné strany týmto prehlasujú, že si dodatok pred jeho podpisom prečítali, jeho 

obsahu porozumeli, dodatok uzatvorili podľa svojej pravej a skutočnej vôle a na 

dôkaz toho pripojili k tomuto dodatku svoje podpisy. 

6)  Tento dodatok k Zmluve o nájme nadobúda platnosť dňom podpisu oboma 

zmluvnými stranami a účinnosť dňom 01.06.2016. 
 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa ................... 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................                  ....................................................... 

 prenajímateľ             nájomca 


