
  

 
Zmluva o dlhodobom nájme obalov číslo 014/2011/IT   

uzatvorená medzi  
 

SIAD Slovakia spol. s r.o. , so sídlom Rožňavská 17, 831 04 Bratislava, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,     
vložka číslo: 17222/B, IČO: 35746343, IČ DPH: SK 2020220191, v zastúpení Bernardo Sestini, konateľ - (ďalej len „SIAD”) 

a 
 
Správa mestských komunikácií , so sídlom  Levočská 3312/37, 058 01 Poprad, zapísaná v OR Okresného súdu __________,  
oddiel: ___, vložka číslo: _________ , IČO: 696463, IČ DPH: SK 2020665790, v zastúpení  Peter Fabian , konateľ -      (ďalej len 
„kupujúci “) 

 
1. Predmet zmluvy 
1.1. SIAD dáva v zmysle bodu 7.3. Všeobecných obchodných podmienok SIAD (ďalej len VOP) kupujúcemu do nájmu obaly 

v počtoch a na obdobie nájmu definovaných v bode 2. tejto zmluvy a to za podmienok uvedených v tejto zmluve, pričom 
obdobie nájmu začína dňom 1. 2. 2011  a končí dňom  31.1.2012. 

1.2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť cenu nájmu za najímané obaly tak, ako je to uvedené v bode 3. tejto zmluvy.  
1.3. Všetky ceny uvedené v tejto zmluve sú bez DPH. 
1.4. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a platia v celom rozsahu. 

 
2. Druh a po čet najímaných obalov, obdobie nájmu 

Počet obalov a obdobie nájmu 
Druh obalu 

0,5 roka 1 rok 2 roky 3 roky 

Tlaková fľaša                                3  ks       

 
3. Cena nájmu  

Cena nájmu za 1 obal 
Druh obalu 

0,5 roka 1 rok 2 roky 3 roky 

Tlaková fľaša                53,- €   

Cena za nájom spolu              159,- €   

 
3.1. Kupujúci uhradí  cenu nájmu /*: 
V hotovosti v deň podpisu tejto zmluvy  

Bezhotovostne na účet SIAD v dobe splatnosti faktúry X 
(/*zaškrtnúť podľa skutočnosti) 
3.2. V prípade že kupujúci neuhradí faktúru SIAD v dobe splatnosti, platnosť tejto zmluvy končí okamžite a SIAD bude 

kupujúcemu účtovať nájom za používané obaly v zmysle VOP. 
4. Doba trvania zmluvy 
4.1. Táto zmluva sa uzatvára na obdobie nájmu definované v bode 2. tejto zmluvy. 
4.2. Po uplynutí obdobia nájmu bude SIAD za nevrátené obaly účtovať kupujúcemu nájom v zmysle VOP. 
4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu môže kupujúci vypovedať aj bez udania dôvodu formou doporučeného listu. 

SIAD v takomto prípade vráti kupujúcemu sumu nájmu a kupujúci zaplatí spoločnosti SIAD nájom za používané obaly 
v zmysle VOP za obdobie platnosti tejto zmluvy. 

4.4. Túto zmluvu možno vypovedať vždy k poslednému dňu v mesiaci. 
5. Iné ustanovenia 
5.1. Kupujúci si je vedomý, že plnenie najímaných obalov je vyhradené spoločnosti SIAD.  
5.2. Práva a povinnosti tejto zmluvy nemôžu byť prevedené na tretie osoby. 
 
 
 
V  Poprade   dňa:                       2011 
 
  
      
 ___________________      ____________________ 

           Za SIAD              Za kupujúceho 
 Ing. Ivan Trvalec                             Peter Fabian 
                Obchodný  zástupca             konateľ 

 
 


