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Zmluva o dlhodobom nájme fliaš
na technické plyny

Číslo zmluvy Dátum Číslo zákazníka

362839271 30.09.2020 661538250

IČ DPH zákazníka

SK2020563754
DIČ zákazníka

2020563754
IČO zákazníka

00634905
Dátum vystavenia

30.09.2020

Linde (ďalej “prenajímateľ) a Zákazník (ďalej “nájomca”) uzatvárajú nasledujúcu zmluvu o dlhodobom nájme na
technické plyny:

1 Prenajímateľ a nájomca sa dohodli na dlhodobom nájme fliaš. Pod pojmom fľaša sa rozumie kovová tlaková nádoba
na prepravu plynov do vodného objemu 50 l. Prenajímateľ je vlastníkom fliaš. Prenajímateľ sa zaväzuje dať fľaše do
užívania nájomcovi a nájomca je povinný užívať tieto fľaše výhradne pre technické plyny dodané prenajímateľom, pre
ktoré sú určené podľa pokynov prenajímateľa. Nájomca je povinný zaplatiť dlhodobé nájomné podľa platného cenníka
prenajímateľa.

2 Dlhodobým nájmom sa rozumie právny vzťah, v ktorom nájomca je oprávnený užívať dohodnutý počet druhovo
určených fliaš po dobu nájmu, pričom nájomné zaplatí vopred. Výhodou nájomcu z dlhodobého nájmu oproti dennému
nájmu je nižšia cena nájmu, garantovaná počas trvania tejto zmluvy a neúčtovanie dodatkového nájmu.

3 Účelom nájmu je preprava, skladovanie a použitie technických plynov, ktorých dodávateľom je prenajímateľ. Použitie
fliaš na iný účel je vylúčené.

4 Strany sa dohodli na nájme uvedeného počtu a druhu fliaš:

Materiál Označenie Počet Začiatok
zmluvy

Ukončenie
zmluvy

Cena za Ks bez DPH

7450300 DLHODOBY PRENAJOM 1 ROK
S12

1 01.09.2020 31.08.2021 110,00 EUR

5 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú podľa bodu 4.

6 Nájomné je splatné pri uzavretí zmluvy na základe faktúry. Po podpísaní je nájomca povinný obratom zaslať jeden
exemplár zmluvy späť prenajímateľovi. . Zmluvné strany sa dohodli, že ak má byť táto zmluva alebo dohoda, ktorá ju
mení či dopĺňa v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ďalej len ako „ZSPI“) ako i nariadením č. 498/2011 Z.z.. ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy
(„NRZ“), zverejnená prostredníctvom centrálneho registra zmlúv, potom jej uverejnenie sa zaväzuje zabezpečiť bez
zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa jej uzavretia, na svoje náklady postupom ustanoveným v ZSPI a
NRZ zákazník. Pred uverejnením tejto zmluvy v registri zmlúv zákazník zneviditeľní – tzn. začierni tie ustanovenia,
ktoré predstavujú výnimku z povinnosti uverejnenia podľa § 5a ods. 4 ZSPI, a to menovite dojednania o množstve a
cenách v prílohe č.1 ako aj osobné údaje, vrátane podpisových vzorov zástupcov strán.

7 Po skončení zmluvy, ak nepríde k vráteniu fliaš, alebo k podpisu novej zmluvy o dlhodobom nájme, nájomca je povinný
za nevrátené fľaše platiť vyúčtované denné a dodatkové nájomné podľa Všeobecných obchodných podmienok, a to od

Zákazník svojím podpisom prejavuje súhlas, že na akýkoľvek zmluvný vzťah medzi ním a spoločnosťou Linde Gas s.r.o. sa aplikujú "Všeobecné podmienky Linde pre predaj Plynov a nájom
distribučných prostriedkov", zverejnené na predajnom mieste a na web stránkach http://www.linde-gas.sk/sk/footer/legalnotice a zároveň prehlasuje, že sa s ich znením oboznámil.
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1.dňa nasledujúceho mesiaca. V prípade, že fľaše neboli menené po dobu 3 mesiacov a viac, je zákazník povinný
platiť i dodatkové nájomné aj v prípade, ak bol uzatvorený dlhodobý nájom, a to za obdobie, kedy je účtované denné
nájomné.

8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky pre dodávky kvapalných plynov, plynov vo
fľašiach, paletách, pevných zväzkoch a trajleroch, ktoré sa nachádzajú na druhej strane zmluvy.

Dátum 30.09.2020

Prenajímateľ (Pečiatka/Podpis) Nájomca (Pečiatka/Podpis)


