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

číslo: ABO - 153836/1/2011 

medzi 

Messer Tatragas, spol. s r. o. IČO: 00 685 852 
Chalupkova 9 IČ DPH: SK2020293220 
819 44  Bratislava Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Bratislava 
 č. účtu: 2688000015/1100 
Konajúci: Ing. Michal Paľa – konateľ, Mag. Michael Holy – konateľ  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 278/B 

(ďalej len „prenajímateľ“) 
 
a 

Ústav na výkon väzby Odb. číslo:  153836 
                     IČO:  00738409 
kpt.Nálepku 1, p.p. 113 IČ DPH:                       
081 13 PREŠOV Bankové spojenie:                       
      č. účtu:                       

Konajúci:     pplk. Mgr. František Vrábeľ - riaditeľ 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu      , oddiel:      , vložka.       
Zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu v      , číslo registra       

(ďalej len „nájomca“) 
(ďalej spolu len „zmluvné strany“) 

 
v nasledujúcom znení: 

I  Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je nájom oceľových fliaš (ďalej len „OF“), paliet a zväzkov OF (ďalej len 
„predmet nájmu“).  

2. Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu počas trvania nájmu, od 01.01.2012 do 31.12.2012 
t.j. po dobu 12 kalendárnych mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy, za účelom odberu 
technických plynov od prenajímateľa, a to v nasledujúcich množstvách: 

 

10630 6 0,36 € 790,56 € 158,11 € 948,67 €

Oceľové fľaše

Predmet nájmu

Fľaša oceľová

DPH 20%
Celkové 
nájomné

s DPH v EUR

Kódové
označ.

Množstvo
(ks)

Denné nájomné 
bez DPH za 1ks

v EUR

Celkové 
nájomné bez
DPH v EUR

 
 

II  Platobné podmienky 

1. Nájomca uhradí nájomné za predmet nájmu v zmysle čl. I ods. 2 jednorazovo. 
2. Úhradu celkového nájomného (vrátane DPH) vykoná nájomca zaplatením sumy nájomného na 

bankový účet prenajímateľa do 7 dní od podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. Údaje 
k úhrade vrátane variabilného symbolu (ktorý musí nájomca pri úhrade bezpodmienečne použiť) 
sú obsiahnuté v prehľade na konci textu tejto zmluvy. 

III  Platnosť a účinnosť zmluvy 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť prvým 
dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po dni úhrady nájomného podľa ust. čl. II tejto 
zmluvy. 

2. Zmluva zaniká uplynutím doby podľa čl. I ods. 2 alebo písomnou dohodou zmluvných strán. 
Zmluvu nie je možné ukončiť pred uplynutím doby podľa čl. I ods. 2 tejto zmluvy inak ako dohodou 
zmluvných strán. Vzhľadom na túto skutočnosť a preto, že nájomné podľa tejto zmluvy je 
zvýhodneným nájomným, prenajímateľ nie je povinný nájomné uhradené podľa tejto zmluvy 
dobropisovať alebo vrátiť nájomcovi, ak sa  napr. nájomca po uzavretí tejto zmluvy rozhodne 
predmet nájmu neužívať. 
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3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky prenajímateľa 
uvedené na druhej strane tejto zmluvy (ďalej len „VOP“). Nájomca podpisom tejto zmluvy 
potvrdzuje, že prevzal od prenajímateľa VOP, oboznámil sa s nimi v celom rozsahu, súhlasí s nimi 
a zaväzuje sa ich dodržiavať. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú 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, 
najmä obchodné meno, sídlo, IČO, právna forma, osoby oprávnené konať za spoločnosť, 
vyhlásenie likvidácie alebo konkurzu.   

5. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzavretá 
po vzájomnom prejednaní podľa ich skutočnej a slobodnej vôle, definitívne, vážne a zrozumiteľne, 
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                                 , dňa        V Bratislave, dňa 07.11.2011 
 
 
 
 
 
 
 

pplk. Mgr. František Vrábeľ  Ing. Peter Janitor Ing. Renáta  Kozmová 

Riaditeľ  Regionálny predajca a koordinátor 
predajných centier 

Manager technického predaja  
pre zváranie a rezanie 

Nájomca  Za prenajímateľa na základe plnomocenstva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


