Ãk

M

lqmwl

Gases for Life

Messer Tatragas, spol. s r.o.

ZMLUVA O NÁJME
uzatvorená v zmysle ust. § 663 a nasl. Ob čianskeho zákonn ĺka a prĺsl. ust. Obchodného zákonn ĺka
Číslo: ABO - 1582731112015
medzi

l Čo:

00 685 852
i Č DPH:
SK2020293220
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Bratislava
268800001511100
Č. účtu:
IBAN:
SK53 1100 0000 0026 8800 0015

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

lng. Michal Pa ľa - konate ľ, Mag. Michael Holy - konate ľ
Konajúci:
Zap ĺsaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sro, vložka Č. 2781B
(ďalej len ,,prenaj ĺ mate ľ )
158273
00164895
2021246623
I Č DPH:
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
700031060918180
Č . účtu:
Odb. Číslo:

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo námestie 4
950 53 Nitra

lČO:

Konajúci:
Zap ĺsaný v obchodnom registri Okresného súdu
Zap ĺsaný v živnostenskom registri Okresného úradu

, oddiel:
, vložka Č.
, Čĺslo registra
(ďalej len ,,nájomca)
(ďalej spolu len ,,zmluvné strany)

v nasledujúcom znen ĺ :
l Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je nájom oce ľových fliaš ( ďalej len ,,OF), paliet a zväzkov OF ( ďalej len
,,predmet nájmu).
2. Nájomca je oprávnený už ĺvať predmet nájmu Do čas trvania obdobia náimu pod ľa ust. Čl. 111 ods. 2
tejto zmluvy, výlu č ne za ú čelom odberu technických plynov od prenaj ĺmateľa, a to v nasledujúcich
množstvách, pri č om zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej výške ro čného nájomného (k
nájomnému bude ú čtovaná DPH v zmysle pr ĺsl. právnych predpisov) a poplatku za zaslanie a tla Č
faktúry za nájomné za prvý rok trvania tejto zmluvy v papierovej forme (ku ktorému bude ú čtovaná
DPH v zmysle pr ĺsl. právnych predpisov):
Predmet nájmu
ocerové fľaše
Fľaša ocerová

é

10630

Denné nájomné
Množtvo bez DPHza 1 ks Suma bezDPH

5

0,15

Nájomné/DPH ro čné celkom v EUR
Poplatok za zaslanie a tla Č faktúry v papierovej forme - za prvý rok zmluvy
Suma k úhrade za prvý rok trvania tejto zmluvy
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Ročné nájomné
273,75

DPH

54,75

Suma
s DPHvEUR
Roč né nájomné
328,50

328,50
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Platobné podmienky
Nájomca uhrad ĺ ro č né nájomné za prvý rok trvania nájmu podla tejto zmluvy a poplatok za
zaslanie a tla č faktúry za prvý rok trvania tejto zmluvy v papierovej forme prenaj ĺ matelovi po
nadobudnut ĺ ú č innosti tejto zmluvy podla Č I. 111 ods. 1 tejto zmluvy na základe faktúry vystavenei
od prenajímatela. Nájomca sa zaväzuje, oznámit prenaj ĺ matelovi nadobudnutie ú č innosti tejto
zmluvy zaslan ĺ m emailovej správy na adresu: petra suchomelovamessergroup.com
Akáko ľvek faktúra vystavená podla tejto zmluvy je splatná do 14 dn ĺ odo d ň a jej vystavenia
prenaj ĺ mate ľom.
Nájomca sa zaväzuje uhradit ro č né nájomné za každý dalŠí rok trvania nájmu podla tejto zmluvy
( ďalej len ,,druhé nájomné pokia ľ ide o nájomné za druhý rok trvania nájmu pod ľa tejto zmluvy,
alebo ,,tretie nájomné pokia ľ ide o nájomné za tret ĺ rok trvania nájmu podra tejto zmiuvy)
prenaj ĺ matelovi na základe faktúry vystavenei od prenaj ĺ matela pred uplynut ĺ m predchádzajúceho
roku trvania nájmu, nie však sk č r ako 4 týždne pred uplynutim každého roka trvania nájmu podla
tejto zmluvy. Sú č asne s úhradou druhého a tretieho nájomného sa nájomca zaväzuje uhradi ť aj
poplatok pod ľa Č l. 2.18 VOP za podmienok podla Č i. 2.18 VOP
Nájomca uhrad ĺ nájomné za predmet nájmu na bankový ú čet prenaj ĺ mate ľa.
Nájomné dohodnuté zmluvnými stranami v ust. Č l. l ods. 2 tejto zmiuvy sa automaticky zvyšuje pri
každom automatickom pred ĺženi trvania nájmu podla tejto zmluvy (v zmysie ust. Č l. 111 ods. 2 tejto
zmluvy), a to nasledovným sp č sobom:
a. druhé nájomné sa zvýši, ak d čjde k zvýšeniu indexu spotrebiteiských cien ,,Bývanie, voda,
elektrina, plyn a iné palivá, vydaného Štatistickým úradom SR, oproti rovnakému obdobiu
(mesiacu) predchádzajúceho roku (dalej len ,,index), pri porovnaní stavu indexu k prvému
mesiacu prvého roku trvania nájmu pod ľa tejto zmluvy (t.j. mesiac, do ktorého patr ĺ prvý de ň
prvého roku trvania nájmu podla zmluvy) so stavom indexu k desiatemu mesiacu prvého roku
trvania nájmu podla zmluvy;
b. tretie nájomné sa zvýši, ak d čjde k zvýšeniu indexu pri porovnan ĺ stavu indexu k prvému
mesiacu druhého roku trvania nájmu podla tejto zmiuvy (t.j. mesiac, do ktorého patri prvý de ň
druhého roku trvania zmluvy) so stavom indexu k desiatemu mesiacu druhého roku trvania
nájmu pod ľa zmluvy.
Na základe tohto ustanovenia sa nájomné zvýši priamoúmerne k zvýšeniu uvedeného indexu, t.j.
suma nájomného sa zvýši o percento, o ktoré sa zvýši index v zmysle tohto ustanovenia. Zvýšenie
nájomného prenaj ĺ mate ľ zohladn ĺ pri vystavení faktúry na druhé nájomné a tretie nájomné.
V pr ĺ pade, že sa nájomca dostane do omeškania s úhradou druhého nájomného alebo tretieho
nájomného a druhé nájomné alebo tretie nájomné neuhradí ani do uplynutia toho roku trvania
nájmu, za ktoré nájomné už bolo uhradené, kon č í trvanie tejto zmluvy a nájmu podla tejto zmluvy
k nasledovnému d ň u:
a. k poslednému d ň u prvého roku trvania nájmu podla tejto zmluvy, ak sa nájomca dostal do
omeškania s úhradou druhého nájomného;
b. k poslednému d ň u druhého roku trvania nájmu podla tejto zmluvy, ak sa nájomca dostal do
omeškania s úhradou tretieho nájomného.
Ak bude nájomca užívat predmet nájmu po ukon čení tejto zmluvy podla ust. Č l. 11 ods. 6 tejto
zmluvy, je nájomca povinný platit prenajímatelovi nájomné pod ľ a cenníka prenajímatela platného
v Č ase trvania nájmu. Cennik prenajimatela je dostupný na nahiiadnutie v každom predajnom
centre prenajímateia a tento si vyhradzuje právo na jeho zmenu. Uvedené ustanovenie ostáva
v platnosti aj v prípade ukon č enia tejto zmluvy pod ľ a ust. Č l. 11 ods. 6 tejto zmluvy a predstavuje
dohodu zmiuvných strán o výške nájomného a aplikácii VOP (vid. ust. Č l. 111 ods. 4 tejto zmluvy)
pre prípad neuhradenia druhého nájomného alebo tretieho nájomného podla tejto zmluvy zo
strany nájomcu prenajímatelovi. Nájomný vztah sa v takomto pripade spravuje najmä voP
prenajímatela (vid. ust. č l. 111 ods. 4 tejto zmluvy).

111 Platnost a ú č innost zmluvy
Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celého obsahu tejto zmluvy v jej úpinom zneni
v Centrálnom registri zmlúv resp. na webovom sídie nájomcu, nakolko táto zmluva je povinne
zverej ň ovanou zmluvou pod ľa § 47a zákona Č . 40/1964 Zb. Ob č iansky zákonník v platnom znení.
Zmluva nadobúda platnost d ň om jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva
nadobúda ú č innost prvým d ň om nasledujúcim po zverejneni tejto zmluvy v Centrálnom registri
zmiúv resp. na webovom sidie nájomcu.
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2. Obdobie náimu trvá po dobu iedného roka od 1.1.2016. Dri Čom sa automaticky predlžuie o ďalší
ieden rok. Pred ĺženie v tomto rozsahu sa uskuto čn ĺ dvakrát, pri čom k automatickému pred ĺženiu
ned6jde, ak jedna zo zmluvných strán p ĺsomne upovedomí druhú zmluvnú stranu najnesk č r 4
týždne pred uplynutím jedného roka trvania näjmu pod ľa tejto zmluvy, že na automatickom
pred ĺžení tejto zmluvy nemá záujem.
3. Túto zmluvu je pred uplynutím doby jej trvania možné ukon čit len písomnou dohodou zmluvných
strán, odstúpen ĺm nájomcu alebo prenajímate ľa od tejto zmluvy alebo pod ľa ust. Čl 11 ods. 6 tejto
zmluvy alebo pod ľa druhej vety ust. Čl. 111 ods. 2 tejto zmiuvy. Na odstúpenie od tejto zmluvy sa
vzťahujú prlsl. ust. vOp o odstúpení, ust. § 679 ods. 1 Ob čianskeho zákonníka a všeobecné ust.
Obchodného zákonníka o odstúpen ĺ. Túto zmluvu nie je možné vypovedat. Vzh ľadom na to, že
zmluvu je možné ukon čiť len sp6sobom v nej uvedeným a preto, že nájomné pod ľa tejto zmluvy je
zvýhodneným nájomným, prenajlmate ľ nie je povinný nájomné uhradené pod ľa tejto zmluvy
dobropisovať alebo vráti ť nájomcovi, ak sa napr. nájomca po uzavret ĺ tejto zmluvy rozhodne
predmet nájmu neužíva ť.
4. Neoddelite ľnou sú časťou tejto zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky prenajímate ľa
uvedené na druhej strane tejto zmluvy ( ďalej len ,,VOP). Nájomca podpisom tejto zmluvy
potvrdzuje, že prevzal od prenajímate ľa VOP, oboznámil sa s nimi v celom rozsahu, súhlasí s nimi
a zaväzuje sa ich dodržiavat.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom si oznámi ť každú zmenu relevantných skutočností, ktoré sa
zapisujú do obchodného registra, a ktoré by mohli ma ť vplyv na platnost a ú činnost tejto zmluvy,
najmä obchodné meno, s ĺdlo, i ČO, právna forma, osoby oprávnené konat za spolo čnost,
vyhlásenie likvidácie alebo konkurzu.
6. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom pre č ítali, že bola uzavretá
po vzájomnom prerokovaní pod ľa ich skuto čnej a slobodnej v6ie, definitívne, vážne
a zrozumite ľne, nie v tiesni alebo za o čividne nevýhodných podmienok. Zmiuvné strany týmto
potvrdzujú pravost tejto zmluvy svojim podpisom. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch,
pri Čom každá zo zmluvných strán dostane jedno vyhotovenie.
V Bratislave, d
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