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MEssERe
Messer Tatragas, spol. s r.o, Gases for Life

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 spoločnost' Sládkovičovo, s,r,o.
Fučíkova 4601254
925 21 Sládkovičovo

Predmet nájmu

Ocel'ové fl'aše
Fl'aša ocel'ová

Nájomné/DPH celkom v EUR
Poplatok za zaslanie a tlač faktúry v papierovej forme
Poplatok za vystavenie tejto zmluvy v papierovej podobe
suma k úhrade

číslo: ABO - 1564441112018

lčo:
lč DPH:

00 685 852
sK2020293220

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Bratislava
IBAN/č. účtu: SK53 1 100 0000 0026 8800 0015
BlC-Kód banky: TATR SK BX

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

a

(d'alej len,,prenaj imatel"')

Odb, čislo:
tčo:
tč opH:
Bankové spojenie:
č. účtu:

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

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

v nasledujúcom znení:

l Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je nájom ocel'ových fliaš (d'alej len ,,OF"), paliet a zvázkov OF (d'alej len ,,predmet

nájmu").
2. Nájomca je oprávnený užívat'predmet nájmu počas trvania nájmu, tj. po dobu 12 kalendárnych mesiacov

odo dňa účinnosti tejto zmluvy, za účelom odberu technických plynov od prenajímatel'a, a to v nasledujúcich
množstvách, pričom 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 nižšie uvedených
poplatkoch (ku ktoným bude účtovaná DPH v zmysle prísl. právnych predpisov):

156444
36232751
SK20201 91 657

14.60

Suma
s DPH v EURT*:u Množstvo ffj3iil?:Tffi Sum.abezDPH DPHoznac. (Ks) v EUR v EUlt

10630 2 0,10 73,00 87,60

1,02
5,40

94,02

0,85 0,17
4,50 0,90

ll

1

2

l!l

1.

2.

Platobné podmienky
Nájomca uhradí nájomné za predmet nájmu, poplatok za zaslanie a tlač faktúry v papierovej forme
q poplatok za vystavenie tejto zmluvy v papierovej podobe v zmysle čl. l ods. 2 tejto zmluvy jednorazovo.
Uhradu celkového nájomného, poplatku za zaslanie a tlač faktúry v papierovej forme a poplatku za
vystavenie tejto zmluvy v papierovej podobe (vrátane DPH) vykoná nájomca zaplatením celkovej sumy
k úhrade (vrátane DPH) podl'a čl. lods. 2.tejto zmluvy na bankový účet prenajímatel'a do 7 dní od podpisu
tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami, Udaje k úhrade vrátane variabilného symbolu (ktoný musí nájomca
pri úhrade bezpodmienečne použiť) sú obsiahnuté v prehl'ade na konci textu tejto zmluvy.

Platnost' a účinnost' zmluvy
Zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť prvým dňom
kalendárneho mesiaca, ktoný nasleduje po dni úhrady nájomného podl'a ust. čl. ll tejto zmluvy.
Zmluva zaniká uplynutím doby podl'a čl. l ods. 2 alebo 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.
Vzhl'adom na túto skutočnosť a preto, že nájomné podl'a tejto zmluvy je zuýhodneným 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.
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Messer Tatragas, spol. s r.o.

Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky prenajímatel'a uvedené na druhej
strane tejto zmluvy (d'alej 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.
Zmluvné strany sa zavázujú navzájom si oznámiť každú zmenu relevantných skutočnosti, ktoré sa zapisujú
do obchodného registra, a ktoré by mohli mat' vplyv na platnosť a účinnost' tejto zmluvy, najmá obchodné
meno, sidlo, lCO, právna forma, osoby oprávnené konat' za spoločnosť, vyhlásenie likvidácie alebo
konkurzu.
Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzavretá
po vzájomnom prerokovaní podl'a ich skutočnej a slobodnej vóle, definitívne, 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 sládkovičove, dňa V Bratislave, dňa 1,2,20
í;..]
IzJ I

Messe, l'.;|la,;i:l, s
cre/t]_ -\,,]q-8l3

ln9, peteÉ9iRg?á5852 lč

Riaditel' predaja

Za prenalímatel'a na základe plnomocenstva

Príkaz na úhradu / Payment Order

Gases for Life

Obchodný zástupca

Nájomca

EUR

Beneficiary
BAN/Císlo účtu BlC-Kód banky ]iaStka

sK531,l 00000000268800001 5 TATR sK BX
naJom ne

poplatky
]odla zmluvy

spol U

87.6i t)42 94,0,

platby / Symbols
/ariabiIný Konštantný Specifický

999156444 308

údaj banky
meno zákazníka Vodárenská spoločnost'sládkovičovo, s r o

Miesto a dátum Pečiatka a podpis príkazcu
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Všeobecné obchodné podmienky Messer Tatragas, Spol s r o , platné od 1 1.201 8

1 tJVodné ustanoVenia
lrlT: |.resser Tatragas spol S l o lČo 00 685 852 Vysiupuju.d V práVnych VZtahoch ako predáVa]úci
3 áiebo prena]ímalel so S]dlom: chaIUpkova 9, 819 44 Bratlslava
KUpujúciI csobe ktcra kUpU]e tovar od MT na základe osobltnej kúpnej ZmlUVy alebo dodacleho IstU

Na]omca: asoba ktora ma V ná]me predmet nájmu od N,4T zákaznik: Kupu]úci aiebo nájoínca

škody V plne] Výške (čl 3 ods 3 6 VoP plati obdobne) Uvedene plati aj po oc
34 Po VypráZdnení veci je Zákaznik povlnný Vec bez Zbytočného odkladu Vrátl

obsah p ynU Vo Vrátenei Veci sa nezoh|adni V cene
, \u.,t3 5 Poškodenie, Vnúto.né ZnečiStenie Znaene aebo StratU Veci je Zákaznik povinnt

na pris|Ušnom PC Zákaznik Zodpovedá Za lakúto škodU na prenajate] Vecl
AkZákaznikVrátiVecaleboje]óaSlV5taVe ktorýbrán jeji'alšiemuUživaniU nahr ::-aznik
N4-i nák|ady SUViSiace s cpíavo! Vecl V i)lne] Výške './ pripade že oprava nle je mi -,.bo
účelná(tj lákIad!ooravyprevyšU]úllodnotuVec] plat]obdobneUSL čl 3odS 33VoP
lv4T úctule Za cdpiatné UžiVanle ná]om Veci (V záVls|oSti Od crUhU Vec ) denné lá]omné (za
zaóatý deň) s VýnlmkoU nájomného Za Vent ktore Sa úólu]e _b kazdy zeóalý týždeň íMT ú.
kdennému nájomnémU podla predchadZajúce] Vety dodatkovó (chcccbc) denné ná]omné \_

každý začaIý Cleň) za každý druh Vecl s Výn]mkou Ventl ! a to V ZavisIost od cruhu Vecl a G
dlžky obdob a, V ktorom má zákazalk ýeC Vo svo]ej držbe l uživa\'l ber,, toho aby ]ti Vrát l l\.4T

(dale] len ,DD ná]onlné ) Ak Výška denného nájomného ' DD ná]onllal]o nle ]e U čená
Vpísomnej ZmUVe medzi Stranaml l\4T ťlótuje d-.nné nájomné i DD |ájonlé Vo Výške pod'a
platného cenníka l\y'T Vktorom sú sadzby denneho nájomného odstupňovalt] podIa dr!hU Veci
a sadzby DD ná]omného odStupňované podla drUhU Veoi a dlžky obdob]a V l(ttlro r] |ná Zákazník
Vec Vo svojej držbe / UžíVaní bez toho, aby jU Vrátil MT
Ak Vec Vráti l,/]T tretia osoba alebo lný na]olnca ako ten, ktorém! boa ýcc.dovzdaná do
prenájmU je ná]ómca, ktorémU bola Vec odovzdaná do prenájmU povnllý Ul..adt MT ZmUVnú
pokUt! Vo Výške podla cennika N4T patného Vóase udelenla súhlasU,]á]omcu sVoP (podprs
osobtnej ZmlUVy alebo dod lstU) Vcennlku uvedenU ako ,,popatok Vrátcnle ]eop.áVnenou
osobou Ak nájomca Vrát lÝ4T Vec ktorá bola odovzdaná do prena]mu lnenl! nd]olncov je
nájomoa kiorý Vrátil túto Vec povnný Uhrad1 N4T Zn]UVnú pokutu Vo Vyške podla cenl]ka N]T
patného včase UdelenaSúhlasu nájomcuSVoP(podpis osobltne] Zmt,V! e]iebo dod siuj

V cenníkU Uvedenú ako ,poplatck V atenie prenajatého lnémtl UhradoU zmlúVnej pokuty
podla prvej Vety tohto Ust nezanlká nárok N4T na úhradu zm|UVne] poi(!ly pod a (]rUhej Vety iohio
USl a naopak Pravo ]VlT na náhradU škody ostáva zachované popr ná.okoch poa|Ia tohto !sI
Zákaznik a ebo ním poverená / splnolnocnená osoba je pov nná na doklacÉ] 1] ,leVZatí iovarU /

vect uviesl čitatelne svo]e meno a prlezvlsko číSlo občianSkeho preUkaz! !|aslnoruón9 Sa
podpiSat a doklad prípadne oznaóit o(lt ačkom peólatky
Nájomca Vyhlaslje že sl ]e Vedolný Skutočnost, že Vec ]e Vyhradeným
tlakovým/plynovým/technickýnZariadenímažejeVZmyslepríSl DraV píec]pISoVzodpovedný
Za Splnenie povinnosti VyplýVajť]clch zjej plevádzky Na)omca berq lla Vedollie, že l\,4T

DeZaSahUje V prípade havanjne] Slt!ácle a nájomca ]e V takom prípade povlnny postupovat'podIa
!\astného havaíiiného p\ánu, lesp kontaklo!a[ píislušné verelne oahíanné 7áSahoVé ZložkY lVlT

Zodpovedá VýlUčne Za vady Vecl V Zmysle VoP a príslUšných práVn\rch predp SoV
MT V pravide]ných Intervaloch účtu]e ná]omné na základe faktúr splat|ých V zmys e Ust čl 2 ods
2 6 VoP až do okamlhU Vráten a Vecl N]T ako prenajímatel'ovl
Zákaznlk nie ]e opráVnený odovzdat lVlT na VýmenU alebo bez nej TF k|ore nle Sú V aStnictvom
lVT a neboli nájomcovi poskytnUté do doč2sného UžíVania od Ny'T (t] nejed.á Sa oVratenle TF
MT ako VlaStníkovi), lbaže by skany Za lýmto účelom Uzatvorili oSobltnú i SomnU ZmlUVu
Strato!, odcudzením alebo zničenim Vec ná]omná zmlUVa Zanlká
USt č 3 VoP sa obdobne Vzlahujú aj na Vypož čanie Veci pod a USl ól 3 ods 3 1 VoP
Na požladanie Vystaví 1,4T ná]omcovi rozpls hiStóre najm! (t] Cilrono|oge prevzatí, Vrátení a
zostatkov Veci V nájme za Vybrané obdobe) Za Uvedený rozpis ]e ná]olnca povlnný Uhradit l,,'IT

poplatok podla cenníka l\,4T, platného V čase Vyhotoven a rozptsLl podla tohto Ustanoven a
V prípade, ak nájomca dá Vec do UžiVanla prenechá, odovzdá alebo dá/nechá nap nlt Vec tretej
osobe, je nájomca povinný Uhradil l\.4T ZmlUVnú pokutu Vo výške podl'a cenníka lVlT platného
V čase Udelenia suh|asu nájomcu s VoP (podpis osobitnej zmluvy a]ebo dod ]istu) -
VoennikU UVedenú ako ,poplatok za porušenie pravldiel nájm!' Právo MT na náhradU škody
ostáVa zachované popri náíok! na úhradU Zn] UV|ej pokuty pod a tohto UStanovgnla
V píipade, ak strany !zatvoria zmlUVU o predplatbe ná]omného (tZV ABo) V pap erove] fornle je
najomca povinný UhradIt'|\i]T poplatok Za lakto Vystavenú ZmlUVU Vo vÝške ;lqd a cernlka [,,]T

platného V čase Uzatvorenia tejto ZmlUVy pretože nájomca má nožnost Uzaiv..il 1ú1o Zll UJU bez
poplatkU V elektronlckej podobe
VoP Sa VztahUjú aj na práVny Vzt'ah medzi stranaml ktoréno predmetom ]e né]om ,/ec] !:evzale]
od N4T pred UdeIenim SúhlasU ná]omCU s tymlto VoP (podpts osobitne] zm !Vy dc]a. e.f si!
Rózne ustanovenia
Ak Sa Zakazník dostane do omeškan a S úhrado! nájomného a / alebo platb,V Za loval s (žc!
alebo porUši uStanovenie tretej Vety č 3 odS 3 ] VoP aiebo ak bol podaný návrh na VVh ase. e
konkurZU na majetok a]ebo povolenle reštrukturc|jzáCe zákaznika, je MT opráVnený okamžlie
odstúpit'od zmluvy odstúpenie od zmJUVy sa považuje Za doručené V deň kedy zákaznik prevzal
ZasielkU obsahujúcU odStúpene od zmlUVy aVpíipade, že odstúpenie od zmluvy odmleto
Zákaznik ýeýziaI'alebo mU nebolo doručené Z lného dóVodu považUje sa odstúpenie od ZmlUVy
Za doluóené Vdeň, kedy Sa ZáSlelka Vrátila N4í Za podmienky že bola odoslaná na adresu
zákaznika uvedenUVZmlUVealebonapotvrdenkeopleÝzaIitovarU/VecialeboVpriSl Verejnom
registli (tj V plís| obchodnom olebo živnoslerlskom registri) UVedené Ust o doručení odstúpenia
od zmluvy Sa rovnako VZl'ahUje na doručovanle akýchko]'Vek VýZieV rpomienok Výpovedí a iných
piSomných prejavov Vóle N,4T Vo VztahU k Zákaznikovi s výnimkou ozná]nenla o zmene adresy
N,4T postupUje pri Vybavovani reklaméci lovaru podla platného Rekamačného poaadk! ktorýje
dostupný na nah ladnut e V každom PC
Kupu]úc je povinný pri prevzatí tovaru Vykonat preh adkU toval! za t|čelom zStena zjaVných
Vád Ak kupu]úc| Zlsti Vadu ]e pov nný ju hned oznám]t MT KUpu]úc i]o Vykonanj preh ladky
tovarU, ktorou Zlstl množstvo druh a Stav toVarU svojím Vlastnoručným podpsom la pieda]nom
doklade potVrdi preVZatie loVarU KUpU]úc ]e poVLnný !plalniI sl ! fu]l práVo Zo Skrytých Vád
tovaru (na]má IF zýazkaý TF a palet TF) bez Zoytočného odklad! po tonr ako lch Zisli
nalneskórdo3dníodprevzallalovaíU RekamaclUtovar!VykonákUpU]úclVPc kde|ovarkúpl
Zákaznik reklamuje nespravnost íaktúr alebo inú adm n]silaiivnU lek amáC U Ia odceleni siužieb
zákaznikam V sídle MT do 17 tich dni odo dňa VystaVenia l.kt]ry Reklamáca iáktu y lezbaVU]e
zákazníka povinnost túto faklúrU Uhradit
V Zmysle p|atnýCh práVnych predplSoV Zodpovedá lV4T len Za predviJate l]L a /oV l]enť] škodU i!,4T

nezodpovedá Za škodu, kto.ej VZn]kU by Zákaznik dokáZa pieliS| Poka ]o plat|é práVne
predpisy UmožňUjú, (i)]e Zodpovednost fi,4T Za SkUtočnú škodU obnlc(lz9ná la;vlac na 100000
EUR a (li)Zodpovednost l!1T za Ušlý zisk aVypadok Výroby ai(o i]j za L,ro.lúkty-použiVal]é
V leteckých a Vesmirnych dopraVných prostriedkoch je úplne VVlúcená
N4T nezodpovedá Za oíneškanl,A alebo lné poíUšenle svo]ej Z|Ť]lUVlle] povlnl]csll ir lýnl Vznlknuiú
škodU ktoré boi spósobené okonoslaml nachádza]ůcinll sa mlmo sfery VpyVL KoniiDV lVlT
Vrátane pllem!-Sených nehód haVár]i neočakáVaných Vyroir.ých aelro dstr|b!č|,),.]h porúCh
Výpadkov dodáVok eIergli a alebo sUrovin a akehoKo Vek neovplyVnlt_é ného Z yha l a
VZáVodoch N4T (za píedpoklzrdL žt] NlT /acho!ala odbornú st3rost VoS1 Za úaelon zabranena
VZnikU UVedenej uda]osti) a 

" 
a ebo na slrane (sUb.)dodáVateloV N4T

zadna za ZmlUVnýoh strán nezodpovedá Za nemožncsi p nen a V pr]paale .k nasiaIe Ud3 ost
Vyššej moc Za predpok adU že Si bez Zóyloč]ého cdkladU sp n l Jz.l]ó]ln! nZna ioV]a U

pov nnost Udalosi Vyššer moc oS obodz!]e [4T oo ao ]odnUtýCh záVazko!
Za !dalost Vyšše] mool sa pova1|]le i]dalost k|oru úóaslnic Zn]!Vy ]en]ohI predViL]at a ktorej
neBlohll Zabránlt an pi Vyllaloželi najvyšše] možne] slarosi Vost ;r ktorá le roláV.jir )! Ch
Vóle, najmá Vojna, poVStanle !'j|la]k požiar a prirodné k3tastjoív
Udaj o ínnožstve ,iT]l sa VZtahL j,- |la p y ] lý siaV prl |ep ole ]5 C i tlakU l:] 'l fi,4lr.] Uda] o
množstve ,,kg' Sa VZtahU]e na kvaíJ.] llý stav p ynU
Ak sa nlektoré Ustanovenle \/oP Stan-- nep atnýnl resp bUde V Tozporc s ])|at lÝll lráVoli strany
bUdú hladat prl rešeni sporu plalné Ustanovenie ktore bLce svo|inl Obsa loňl a rozsahonl
VýZnamovona]bižšekUst klOl.sastalonepaLnýmaebcIostaocoro,,poíl spLl|]\]l]proV.]N]'
ob]ednáVka zákaznka Sa nepUVažU]c Za Zre|| ZmlUVy !Zatroiene n]cc7] za]ki /il k0rr] a N]J
a na od takejto ZmlUVy oochý le ustanovenla/.].]ednan a sa t] 1]i]]eo ]:'lVkc Zák31 l k.] |ep hIade
Zakaznik?yh/aS!]e žeSaot)Olnátr|lsí]ennlkonciai.ým! ]asčp.(]i)s!dO(acehc 1sl! es. v
časepoopSU,Jzalvorg|lafsobllle]l|li.|Vv Zál,.azlí|be,e iaýe.]o| j;isúhas s.ýrj lci ís
VVhladzuje !íáVo na Zinen! c.]nil ka Zn]en! i]eln (a n e e irlT pov l ]! i] 50. l(j cli]:] ]lcr'a]i
zákaZn kovl P atný cennik ]e lostL pný J kažco!]] PC
PréVne VZtahy b lžšle neUpr.]V.l]a VO Vop 3 a elo Cscb|ile i]isoí |t| ,,,t ,. <i ]/t] ii i
LSt Zákonaó 513r]99l Zb oJ).hodlehozakllnikeVi]ailcnlztljll ,1h]ts ]1 r: lr ,-:loL]
,.obJ ,J'dý,,, \ t /|,,u\ ,,' jn l, .P ,-,, ,4]ol,

Kallybezpečnostnyi)hLldaloVki(|Vart]sťlkC]spoZic]a Ia nlerneioVeistaái|.],J!\,! nlesseísl

\

36

StranV: []T: Zakaznlk ((!p!]!c| , lájomca) TFI T|aková (oce|oVá] flaša resp ilaše
PcI c:.ca]né ]enilur1 I!]i i ] sklad prevádzkareň miesto kde N,lT poskytu]e tovar na predaj a S Užby 3 7
Tovar| T€cnncKe medcttlane zviáštne pyny dodáVané Vplynnom Sk!penstve VTF V Zvazkcch TF
r Ýn\ \/ kvapalnonl skui,.enslve v mob Iných kontajneroch clsternach a v iných náoobách na lo !rčených
co3erné syslérny prlslUšenSlvo arc zváranie med cinálna lechnlka a lný tovaí
VoPI Tjeto Všeobecné obchodné podmienky l\,1T VoP sú p|atné a zavázté pre preda] iovarU
3pcS\yiovane slUžeb lvráL ná]mU) Zo strany MT zákaznikon VoP tvoria neoddeitel'nU silóasl zmlúV
lzat,/o|ených meczi Slranaml 6 predajnych dokladov (dodaclch listov)

2 Dodanie tovaru, platobné podmienky
2 1, Nlleslom preda]a / dodanla tovaru je manipulačný priestor PC (napr nakladaoia rampa, pr Stavena

paeta] l\y'T sl splni povlnnost'dodania tovarU kUpU]úcemU tým, že Uínožni kupujúcemU nak|adat
S tovarcm V PC Kupujúc je povinný tovar prevziat a Vykonat'jeho naloženie na prepíaVL]

22 V prpade ak Sa Strany dohcdll na tom že [,'lT zabezpeči dopravu tovaru kU kupujúcemu splní Sl

í!JT pov,nnost dodanla toVarU ]eho dodanim do mlesta Určenla a umožnením kupujúcemu
man!pUioval s nim MT nevykonáva VykládkU a Vynášku tovaru/Veci - za dopravu tovaru ]e MT
coraVllený účlovat kUpU]úCemU a kupujúci ]e povinný Uhradlt MT prepravné , a to Vo Výške podla
.ennika l!1í !a V záVisicstl od druhU a počtu nádob V ktorých kUpu]ucl tovar odobra ) platného
V čase iodanLa lovaru kupu]úcemu V pripade ak l/T Vykoná prepravu veci podla čl 3 ods 3 1

vcP od zákazníka N4T ]e opráVnený úótovat Zákaznikov azákaznik je povlnny Uhradt MT
prepraVné Vo Výške pod a cennika lVlT (a VzáVlslostl od drUhU a počtu prepravených Veci)
palného V óase prevzata Vecí od kupujúceho Ak Sa slrany dohodl na tom že l"4T zabezpeč
doprav! tovaru kU kupujucemu MT ]e opráVnená UskUtoónit dodanie toVarU VktorúkoVek hodlnU
dňa dodan a tovar! V súlade S platnými píáVnyml preoplSml a llmlLmi pre nák|adnú dopraVU V SR

23 KUpU]úcL ]e povnný prl n]anipUlácli a preprave p|ynov dodržiavat Všeobecne ZáVazné predplsy
SúVislace s touto činnostou a Zaúánit tak VZn kU škody Porušenim te]to povinnostl kUpujúci
zodpoveda V plnom rozsahu Za škodu, tym VzniknUtú

2 4 KUp!]Uci nadobúda Vlastnícke práVo k tovaru úplným Zaplatením kUpnej ceny
2 5 N,lT móže spLnLt svol ZáVáZok, t j dodat'tovar kUpujúcemu, aj prostrednictvom tretích osob
2 6 Zákaznik le povlnný Uhíadit'fakiúrU do štrnástich dni odo dňa ]e] Vyslavenia
2 1 Za deň úhrady sa považule deň, kedy bdla prislUšná Suma pr pisaná na bankový účet lt']T
2B Ak.]ekupu]úc Vomeškanisúhraco!patbyZatovar/službyVrátanenájomnéhoaakýchko'Vek

coplatkov či príplatkov je povinny uhradlt']!1T úrok z omeškanla Vo Výške 0,05 % Zo SUmy, S ktorej
c]arbou je V omeška^í za každý deň omeškania

2s Ak ]e |á]omca V omeškan s úhradou nájomného ]e povlnný UhradiL l\,.1T Zm UVnú pokUiU Vo Výške
] a5',/, Zo sumy s ktore] plaLboU je V omeškani, za každý óeňomeškanla

2,]D AksaZákazníkdostanedoomeškaniaSúhradouíaktúry,máNy'TpíáVoZakaždédašjedodanle
tovarU 

" 
poskytnUtie slUžby požadovat úhradu V hotovosti / Vopred a účtovat Zákaznikovi poplatok

Za každú Vystavenú Upomienku Vo Výške podl'a cennika lVT platného V óase omeškania Zakazoika
21', 3ez ohladu na USt čl 2 ods 28 a 29 VoP, V prípade ak sa zákazník omešká súhradou

ná]oírného alebo p atby za tovar / slUžby, a takéto omeškanla trvá dlhšie ako 60 kalendárnych dni,
)e zákaznik povlnný Uhladit l\.4T jednorazovú ZmlUVnú pokutu Vo Vyške 9 % Zo sumy s ktorej
úhradou ]e zákazník V omeškaní dlhšie ako 60 kalendárnych dní

212 Mr )e za každý odberidodanietovaru opráVnený Učtovat kUpujúcemu a kUpujúci]e povrnný Uhradlt'
l\,4T poplalok ,TRF" Vo Výške podl'a cenníka MT (a V závislosti od druhu tovaru a množstva
tovaru/nádob V ktorých kUpUjúci tovar odobral), platného V óase dodania tovaru kupujúcen]U

2 13 l\,4T ]e opráVnený účtovat kupujúcemu a kupujúcl je povlnný Uhradlt' MT poplatok expresný
priplatok Za dodan e tovarU V cisielne (kvapalné plyny) alebo V TF kU ktorému dójde do 24 resp 48
hodin od prijatia objednáVky od kUpujúceho (UVed lehota plynie len poÉs prac dn] poóas Vikendov
a sviatkov Sa prerušUje a V nasledovný prac deň pokračuje) Za predpok adU že ob]ednáVka bola
potvrdená Zo Strany MT a to Vo Výške oodla cennika MT platného V čase dodanla tovaru, prtčom
sadzby tohto poplatku SU V cenníkU odStUpňované podla drUhU tovarU a/a ebo jeho množStva

2 '4 Ak cena ropy Zvere]nená podia ka endárnych mesiacov na nternetove] stránke
..lll] V Sekcii historické ceny komodit (hlstorica commodity prices) V časti energie

íenergy) pod Ukazovatelom Surová brent ropa (crude ol] /petroleUm/ dated brent) bude Vyššia ako
, 90, l_]SD za barel vmesaci, ktorý odva mesiace píedchádza mesiacu vkiorom í\y'T dodá tovar

kupU]úcemu (napr pre tovar dodaný V marci je rozhodná cena ropy za janUá.), je [,4T opráVnený
účtovat kUpujúcemLl a kUpU]úci je povinný Uhradit I\.4T palivový priplatok (Za preplavu tovarU do Pc,
na ktorom k!pljúci tovar prevzal od NilT, a|ebo do miesta dodania dojednaného s kUpUjúclm) Vo
Výške podl'a cenn ka lMT platného V čase dodania tovaru kUpu]úcemu Ak Uvedená nternetová
stránka Zanikne alebo bude nerunkčná V takom rozsahU, že nebude možné Určit cenu ropy podl'a
tchto Ust použl]e Sa iný obdobný Zdroj pre Určenie ceny ropy v hore UVed rozsahU

2]5 l,.4TjeopráVnenýúčtovatkUpujúcemuakUpUjúcljepovlnnýUhradit'MT,ADRpríplatok (Zaprcplavu
nebezpečnej Veci) pri každom odbere/dodaní tovarU, a to Vo Výške podla cennika 

^,4T 

(a V ZáV]Slosti
od drUh! a počtu nádob, V ktorých kupljúcl tovar odobra|), platného V óaSe dodan a tovarU

2 15 Ak sl zákaznlk od N,4T objedná agbo Vyžiadá Vystavenle akéhokol'Vek cediíikátu ktovaru alebo k

alnnosti lV]T je zákaznik povinný Zaplatit N,4T priSlUšný poplatok za Vystavenie certílkátU a to Vo
,/ýške poc13 cennika l\,4T (V záVislosti od drUhU certtílkátu) platného V čase ob]ednania cerLlí kátU

2'|1 Ce.y ťovaru a ceny pogaIky za poskytnuté sl!žby sú stanovené cenníkom NlT platným V deň
codanla lovarU aiebo posk!,tnltla sl!žby ibaže by lleto VoP Ustanovoval] nak

2'i8 Zakazník udeU]elVlT súhas sVydáVanim íVystavovanim aZaslelaním) fakiúr Veektonckom
iorn]áie vzmysle pris ust zák a 222i2oo4z z o dan\ zpndanej hodnoty ý plal zieni zákaznik
sa zaváz|]e že do 3 praoovných dni od ldelenia súhlasu s VoP oznáml fulT ema] oVú adresu na
ktorú bude L,]T Zaslelat elektronlcké faktúry Ak sa zákaznik dostane do omeškan a So splnenim
povinnost podla píedch Vety a N4T bude musLel'Zasat zákazniko\l akúko'Vek faktúru pošlou
Vpapierove] forme aebo ak Zákaznik požlada N,4T oVystavenle faktúty vpapierove] íorme je
zákazllik pov nný uhr3dit MT poplatok za ZaS anle a tlač paplerovej fakiúry a to Vo Výške podla
cennika [4T p atného V deň Vystavenia Drisl faktúrV

2 i9 Ak kur]U]úc] stanovi časovy nterva p.e dodanie tovaru ]e kUpujúci povinný Uhradlt N,4T priplatok Za
termi] Vo Výške pod a cennika MT patného V óase dodanla tova U kupu]úCemu prič,onl Výška
Drip elkU za termin móže byt V cenníku l\1T odStUp )ovaná podla drUh! ai'alebo množStva lovaru

2 20 t,lT ]c opláVreny účtovat kUpujúcemu a kUpUjú. je povnný Uhracjt fu4T,,re.ykačný prlSpevok (za
i]ocanetovaTUVovratnomobae ktorým]evecpodlačl i]ods 31VoP)prlkaždomodberedodani
l.Varu 3 Lc Vo VVške pocl'a ceiníka N.4T (a V ZáV S ost od c.Uh! a 9cčtu nádob V klorých kupujúci
iovár ccoaia l piatného v čase dodania tcvalu

3 Nájom

Zm!,,,nýc| partneíoV N4T ako prena]imale prenJ]ima Vec cájomcov óez z]aýiýCh ýáC
a ý prgvadzk,y'SchopnL]il] staVe na dočasné odpatne !žiVanLe r'ýUčne na dohodnUtý t,če a pre
V !sirú pí]treb! Na]oii.a n e ]e opráVnený dat Vea lO Liživanla prenecl.at a eL)o odovzdal tret,o]

osof,\c anL Vec(]al]nechatlretej osobenapnlt PoLlkonóenl ná]mu]ena]omcapovlnnýVrailtVec1\lf
! stave Zodpoveca]ůcom dojednanélnu spósobLl UžiVanla Vec SučastoU TF je najma Ven1l IF
Pri!Uše)stvcmlF]enajmákobučkTÉ Akná]oíncapol!š stanovenépcvlnnosh zodpove.lálV]T
; p noi]) lo:sanU Za škodU tým vznlknutú

: 2 Na]c.ca ]e i]ov nný ZaJezpeč t lec prot ZneUžlt U neoprávnenému pcúžitiU Strate a , alebo
c:1l!.]cil ! nd]m3 Skiaco!anim V UzainKnUtých oplotcných a lnak Vhodne Zabezpeče ]ých
rr eSlclo.h s cle].m orecist ?ke]ko]Vek škode Ná]omca Zodpovecá Za škodL spós.ben!
pí-]i]a]im3Le oV Z.elzltim neoo|áVnenim poUžltin] a l aeL]o odcUdZťn m Vec 3ko a] la škodL
1lc|,aa]c.,a.]sdŤ!|.2 3]ebcklorebUdeSpóSobeí]atrele]cSObe nakakovdosedkL ýad!Vecl

j , i.] ":]o-(]. da 5 a. -.a,,konĎen piat.os|, ná]o|lne] Znl UVy 1.apr odStťipeniil.ú Zi]i!V_! pcc,a !sI
a ]ccsi]'ýoP]i]!rrátleca]ecoe]aasl,sucast prsušensLvcj\]íakopreia]iraL,-(V 3eDo
aí .ó tre k si:Jle ccc .]Zenl! a ebc,n čen L Vec a abo ]e] častl i5!óast a|]S Ušensl!3] nd]on]cal ]a]

l]eZ ]n _iijL na Z,.u,,, '-n,a por nný Lnradlt MJT Z]nlUVll! pokUtii Za l]eVTátenie ýeC 3]ebc, ].]] i]asti
]|lčaj: i]. s lsensiýaj ]e stlat! oicJczen e alel]o zn čen e a to Vo vÝške pod a ce|nlka Nl I

2.1,eh. ] ,j3se raeien a súr asu lálomLlu S VCP (podpls osobitne] Z|l UVy a ebo dciaclehO ilstL ]

,,, ].l]iikL JVeC]t,]ú akc !,lúaiovan]e siratv T!nr ]] 1] ]e í]otknt t9 pláVo [4l dor.;1-,3t s;i náh aj,]y
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