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ZMLUVA O NÁJME
uzatvorená v zmysle ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a prísl. ust, Obchodného zákonníka

medzi

Messer Tatragas, spol. s r. o.
Chalupkova 9
819 44 Bratislava

Vodárenská spoloěnost' S|ádkoviěovo, s. r.o.
Fučíkova 4601254
925 21 Sládkovičovo

číslo: ABO - 1564441112016

lčo:
lč opn:
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Bratislava
IBAN/č. účtu: SK53 1100 0000 0026 8800 0015
BlC-Kód banky: TATR SK BX

Konajúci: lng. Michal Pata - konatel', Mag. Michael Holy - konatel
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sro, vložka č.278lB

a

(d'alej len,,prenajímatel"')

Odb. číslo:
lčo:
tč optt:
Bankové spojenie:
č. účtu:

Konajúci: František Ruman - konatel'
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka ě. 11532lT

(d'alej len,,nájomca")
(d'alej spolu len ,,zmluvné strany")

v nasledujúcom znení:

l Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je nájom ocetových fliaš (ďalej len ,OF"), paliet a zvázkov OF (ďalej len ,predmet

nájmu').
2. Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu počas trvania nájmu, t.j. po dobu 12 kalendárnych mesiacov

odo dňa účinnosti tejto zmluvy, za účelom odberu technických plynov od prenajímatel'a, a to v nasledujúcich
množstvách, priěom zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej výške nájomného za vyššie uvedené obdobie
trvania nájmu (k nájomnému bude účtovaná DPH v zmysle prísl. právnych predpisov) a poplatku za zaslanie
a tlač faktúry v papierovej íorme (ku ktorému bude úětovaná DPH v zmysle prísl, právnych predpisov):

00 685 852
sK202o29322o

156444
36232751
SK2020,191657

73,00 14,60

0,85 0,17

Suma
s DPH v EURPredmet nájmu

oceťové fl'aše
Flaša ocelová

Nájomné/DPH celkom v EUR

10630 2

::i$: Množstvo ffj3Í,l'j:Tl: SumabezDPH DPH

0 í0 87,60

1,02
88,62

Poplatok za zaslanle a tlač fakttlry v papierovej forme
suma k úhrade

ll Platobné podmienky
1. Nájomca uhradí nájomné za predmet nájmu a poplatok

zmysle čl. l ods. 2 tejto zmluvy jednorazovo.
za zaslanie a tlač faktúry v papierovej forme v

2. tJhradu celkového nájomného a poplatku za zaslanie a tlač faktúry v papierovej forme (vrátane DPH) vykoná
nájomca zaplatením celkovej sumy k úhrade (vrátane DPH) podl'a čl, l ods. 2 tejto zmluvy na bankový účet
prenajímatel'a do 7 dní od podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. ÚOale r úhrade vrátane
variabilného symbolu (ktoný musí nájomca pri úhrade bezpodmienečne použiQ sú obsiahnuté v prehl'ade na
konci textu tejto zmluvy,

lll Platnost'a úěinnost'zmluvy
1, Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť pruým dňom

kalendárneho mesiaca, ktoný nasleduje po dni úhrady nájomného podía ust, čl. ll tejto zmluvy.
2, Zmluva zaniká uplynutím doby podl'a čl. l ods, 2 aleba písomnou dohodou zmluvných strán. Zmluvu nie je

možné ukončiť pred uplynutím doby podl'a čl. l ods. 2 tejto zmluvy inak ako dohodou zmluvných strán.
Vzhtadom na túto skutočnosť a preto, že nájomné podta tejto zmluvy je zvýhodneným nájomným,
prenajímatel nie je povinný nájomné uhradené podl'a tejto zmluvy dobropisovať alebo vrátiť nájomcovi, ak sa
napr, nájomca po uzavretí tejto zmluvy rozhodne predmet nájmu neužívať.

3. Neoddeliteínou súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky prenajímatel'a uvedené na druhej
strane tejto zmluvy (ďalej len ,,VOP). Nájomca podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že prevzal
od prenajímatel'a VOP, oboznámil sa s nimi v celom rozsahu, súhlasí s nimi a zavázuje sa ich dodržiavať.
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BAN/číslo účtu 3lC-Kód banky

Benefic
BAN/Císlo účtu 3lC-Kód banky :iaStka

sK531 1 00000000268800001 5 TATR sK BX
nájomnó

poplatok za
papler
fáktúru

spolU

87,6( 10, 88,6,

Messer Tatragas, spol. s r.o.

Zmluvné strany sa zavázujú navzájom si oznámiť každú zmenu relevantných skutočností, ktoré sa zapisujú
do obchodného registra, a ktoré by mohli mať vplyv na platnosť a účinnosť tejto zmluvy, najmá obchodné
meno, sidlo, lČO, právna forma, osoby oprávnené konať za spoločnosť, vyhlásenie likvidácie alebo
konkurzu.
Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzavretá
po vzájomnom prerokovaní podta ich skutočnej a slobodnej vóle, deíinitívne, vážne a zrozumitel'ne, nie
v tiesni alebo za očividne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany týmto potvrdzujú pravosť tejto zmluvy
svojim podpisom. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán dostane
jedno vyhotovenie.

v sládkoviěove, dňa V Bratislave, dňa 29,1.20,íE:::.

Tóth

Za prenajimatel'a na základe plnomocenstva

5

Prikaz na úhradu / Payment Order

EUR

Gases for Life

Riaditet predaja Obchodný zástupca

údaj banky
mano zákazníka Vodárenská spoločnost' Sládkovičovo

Mlesto a dátum Pečlatka a podpis príkazcu
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