
PRODUC

ZMLUVA OPTIMA

Air Products Slovakia, s.r.o., so šidlom Pribinova 4,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO 35755326, DIČ 2020254005, IČ DPH SK 2020254005, 
bankové spojenie: Deutsche Bank, SWIFT/BIC: DEUTNL2A, IBAN: NL17DEUT0265190517
zapisaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka čislo 18101 /B 
zastúpená: Ing. Máriou Valovičovou, na základe plnej moci
(ďalej len AP, predávajúci alebo prenajímateľ)

a

Unierzita Komenského v Bratislave, so šidlom Šafárikovo nám. 6,818 06 Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky. Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, 
IČO 00397865, DIČ2020845332, IČ DPH SK2020845332, verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách ako verejná vysoká škola 

zapisaná v obchodnom registri vedenom Okresným úradom Bratislava, číslo živnostenského registra: 101 -25016 
zastúpená: Prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor 
v zastúpení: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan
(ďalej len zákazník alebo nájomca)

uzatvárajú spoločne nasledujúcu ZMLUVU OPTIMA na dlhodobé používanie obalov s číslom 60684027

1. Predmet plnenia - nájmu 
a) špecifikácia obalov:

Názov prenájmovej skupiny Množstvo 
obalov

Obdobie Prenájmová skupina platnosť od 
(mesiac/rok)

cena celkom (EUR)

PRENÁJOM - TLAKOVÁ FĽAŠA NA ŠPEC. PLYN 2 1 rok D02 90,22

2. Ďalšie dohody
Zákazník má možnosť predplatiť si dlhodobé používanie obalov, ktoré používa na základe platnej kúpnej a nájomnej zmluvy, a to na obdobie 1,2,3 a 5 rokov. V prípade, že zákazník 
bude mať k dispozícii na používanie menšie množstvo obalov ako je stanovený počet v bode 1a) tejto zmluvy, čiastka predplatného zostáva nezmenená. Pri prekročení stanoveného 
počtu obalov v bode 1a) tejto zmluvy je rozdiel medzi počtom obalov účtovaný sadzbou denné nájomné 1,2 a 3 podľa platnej kúpnej a nájomnej zmluvy.

Platba za dlhodobé používanie obalov je realizovaná na základe tejto zmluvy. Zákazník dostane faktúru, ktorú je povinný uhradiť v termíne jej splatnosti. V prípade meškania so 
zaplatením je zákazník povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania. Nie je tým dotknuté právo na náhradu škody v plnej výške.

V prípade predčasného ukončenia tejto zmluvy zo strany nájomcu, a to z akéhokoľvek dôvodu, sa čiastka dosiaľ nečerpaného predplatného započítava na zmluvnú pokutu za 
nedodržanie dohodnutých odberov plynu (resp. obalov) a jej výška sa rovná nevyčerpanému predplatnému ku dňu ukončenia zmluvy.

V prípade, že zákazník nevypovie túto zmluvu písomne najmenej 30 dni pred termínom ukončenia, bude zmluva nájomcovi automaticky obnovená za podmienok platných podľa aktuálneho 
cenníka.

3. Právne vzťahy
Podpisom tejto zmluvy zákazník vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že bol oboznámený s obsahom a významom Obchodných podmienok AP, ktoré sú 
nedeliteľnou súčasťou platnej kúpnej a nájomnej zmluvy a zaväzuje sa nimi riadiť.

Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť, že po celú dobu trvania tejto zmluvy budú dodržiavať relevantnú legislatívu danej zeme, týkajúcu sa ochrany osobných údajov (napr. GDPR). V 
prípade, že dôjde k akémukoľvek rozporu medzi týmto alebo iným ustanovením tejto zmluvy a relevantnou legislatívou danej zeme týkajúcej sa ochrany osobných údajov, má prednosť 
príslušná kogentná legislatíva danej zeme.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky. Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto zmluvy v plnom rozsahu.

V sídle zákazníka dňa

Zákazník

V sídle AP dňa....
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