
Zmluva na dodávky plynov vo fľašiach, zväzkoch fliaš, kvapalných plynov a služieb 
číslo: Zi 12/03/27 - TP - 3 - Zikeš/E 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

medzi Linde Gas k.s. 

Sídlo: 
IČ DPH: 
IČO: 
Zápis v registri: 
Bank. spojenie: 
V zastúpení: 
O p r é v n e n ý / í jednať: 

Sídlo: 
IČ DPH: 
IČO: 
Zápis v registri: 
Bank. spojenie: 
V zastúpení: 
Obalové konto: 

Odborárska 23, 831 02 Bratislava 
SK2020337044 
31373861 
Obchodný register OS Bratislava I, odd.: Sr, vložka číslo: 217/B 
UniCredit Bank Slovakia a.s., 1095701006/1111 
Ing. Peter Purdeš, riaditeľspoločnosti 
Zdenek Zikeš, koordinátor predajných miest 
Jozef Šulavík, vedúci predajnej kancelárie 
(ďalej len Linde) 

Psychiatrická liečebňa 

Hradiská 20,038 52 SUČANY 
SK2020598888 
17335612 

Zriaďovacia listina MZ SR č.3724/1991-A/V-5 z 9.12.1991 
Štátna pokladnica, č.ú. 7000286573/8180 
MUDr. Ľubomír Strelka, prevádzkový riaditeľ PL 
0663617430 
(ďalej len Zákazník) 

1. Predmetom zmluvy je predaj a kúpa technických a zvláštnych plynov, acetylénu, ADR poplatkov, služieb a určenie 
výšky denného nájomného za fľaše, zväzky fliaš na technické plyny, zvláštne plyny, acetylén, špecifikované 
v prílohe č. 1 k tejto zmluve. Linde sa zaväzuje pokryť celkovú spotrebu zákazníka nižšie uvedenými technickými 
plynmi v dohodnutých množstvách. Zákazník sa zaväzuje odoberať dohodnuté množstvá technických plynov od 
Linde. Túto zmluvu je možné pri potrebe zákazníka a po prejednaní rozšíriť aj na dodávky ďalších technických 
plynov v zmluve neuvedených. 

2. Dohodnuté cena za predmet zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1 zmluvy. Všetky ceny sú uvedené bez DPH. 
Štandardný Cenník produktov a služieb je dostupný k nahliadnutiu na každom predajnom mieste Linde. 

3. Zákazník je oprávnený odobrať aj nižšie množstvo tovarov a služieb ako je zmluvne dohodnuté, a to v prípade ak sa 
jeho skutočná spotreba preukázateľne znížila a túto skutočnosť zároveň hodnoverným spôsobom preukázal Linde. 

4. V prípade, ak celková ročná spotreba zákazníka na dodávky technických plynov prevýši zmluvne dohodnuté 
množstvo podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve, je Linde pripravené tieto produkty dodať a poskytnúť súvisiace plnenia, 
pokiaľ však bude mať daný produkt k dispozícii. Ak pre takto definované dodávky vzniknú Linde dodatočné 
náklady, je Linde oprávnené požadovať od zákazníka iné ako zmluvne dohodnuté ceny, tak aby bolo možné takto 
vzniknuté náklady pokryť. 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to do 31.03.2013. Predlžuje sa 
pravidelne vždy o ďalší 1 rok, pokiaľ nebola najmenej 6 mesiacov pred jej skončením vypovedaná. Výpoveď 
zmluvy musí byť písomná a doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehoty začne plynúť prvý deň 
kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po doručení výpovede. V prípade vypovedania zmluvy je zákazník povinný 
vyrovnať vzniknuté záväzky. V opačnom prípade je výpoveď neplatná. 
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6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú „Všeobecné obchodné podmienky pre dodávky kvapalných plynov, 
plynov vo fľašiach, paletách, pevných zväzkoch a trajleroch" 

7. Linde si vyhradzuje právo v rámci platných predpisov a tejto zmluvy upraviť ceny dodávaných tovarov a služieb, 
pokiaľ sa zmenila spotreba zákazníka oproti dohodnutému množstvu v dobe uzatvorenia tejto zmluvy, alebo, keď 
sa následne zmenili ceny energie, dopravné či iné náklady ako nákladové zložky ceny. Za dohodnutú cenu sa ďalej 
považuje cena upravená Linde podľa tohto bodu zmluvy. 
V prípade zmeny cien technických plynov sa Linde zaväzuje zákazníkovi oznámiť novú cenu za dodávky 
technických plynov 15 dní vopred. Táto povinnosť Linde je splnená zverejnením cien na predajných miestach Linde 
obvyklým spôsobom. 

8. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúr sa zákazník zaväzuje odoberať technické plyny v cenníkových cenách na 
sklade a výhradne v hotovosti. V prípade nedodržania podmienok dohodnutých v bode 1 a 2 tejto zmluvy 
a v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, je Linde oprávnené požadovať od zákazníka zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
25% z dohodnutej minimálnej spotreby za rok, za každý jednotlivý prípad. To neplatí v prípade, ak nastane situácia 
podľa bodu 3 tejto zmluvy. 

9. Všetky produkty dodávané Linde spĺňajú požiadavky príslušných predpisov a legislatívne požiadavky týkajúce sa 
produktu. 

10. Informácie uvedené v tejto zmluve považujú zmluvné strany za dôverné. Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytovať 
tieto informácie tretím osobám. 

11. Podpisom tejto zmluvy sa na základe vzájomnej dohody zmluvných strán ruší platnosť a účinnosť zmluvy č 
zo dňa 

12. Spôsob platby faktúra. Splatnosť faktúr 14 dní. 
13. Táto zmluva je vyhotovené v dvoch vyhotoveniach, z toho pre každú zmluvnú stranu jeden exemplár. 
14. Táto zmluva je výrazom slobodnej vôle zmluvných strán a žiadna z nich ju neuzatvára v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok. Na dôkaz uvedeného pripájajú zástupcovia oboch zmluvných strán svoje podpisy. 

V Žiline, dňa 27.03.2012 

Zdenek Zikeš, koordinátor predajinch miest 
Za Linde Gas k.s. 

V Sučanoch,dňa 04.04.2012 

MUDr. Ľubomír Strelka, prevádzkový riaditeľ 
Za Psychiatrická liečebňa 

Jozef Šulavík, vedúci predajnej kancelárie 
Za Linde Gas k.s. 
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PRÍLOHA č. 1b 

Percentuálna zľava poskytnutá Zákazníkovi a uvedená v tabuľke sa odvíja vždy od výšky cien podľa práve platného 
cenníka. Cenník je dostupný k nahliadnutiu na každom predajnom mieste spoločnosti Linde. 

a) Cena predmetu zmluvy v dodávke vo fľašiach, paletách a zväzkoch fliaš: 

Označenie produktu, 
druh plynu 

Poskytnutá 
zľava v % 

Cena platná 
v deň 

uzatvorenia 
zmluw 

Číslo 
výrobku, 
produktu 

Druh 
obalu 

Typ 
obalu 

Minimálna 
spotreba za 

každý 
kalendárnv rok 

Conoxia zľava 20% 39,69 4080110 1,6 m3 101 
13 m3 zľava 20% 50,40 4080122 4,3 m3 201 13 m3 

zľava 20% 55,65 4080140 6,5 m3 401 
zľava 20% 55,65 4080152 10,8 m3 50 1 

b) Ostatné plnenia 

Označenie produktu, 
druh plynu 

Zmluvná cena 
Zákazníka v Euro 

Číslo 
výrobku, produktu 

Merná jednotka 
(m. j.) 

Cena platná v deň 
uzatvorenia 

zmluvy 
ADR poplatok Podľa cenníka 7400083 fľaša 2,75 
Cestný poplatok Podľa cenníka 7402030 fľaša 1,65 
Doprava 10.00 7700080 navážka 20,00 

c) Cena denného prenájmu fliaš na technické plyny, zvláštne plyny, acetylén, zväzkov fliaš a paliet: 

Označenie produktu, druh prenájmu Zmluvná cena 
Zákazníka v Euro 

Číslo produktu, 
prenájmu 

Merná 
jednotka 

Cena platná 
v deň 

uzatvorenia 
zmluvy 

501 Denný nájom na tech. pl. 150 a 200 bar Podlá cenníka 6900000 fľ/deň 0,42 
511 Denný nájom - fľaše na acetylén Podlá cenníka 6910000 fľ/deň 0,42 
506 Denný nájom - Conoxia Podľa cenníka 6980030 fľ/deň 0,50 
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