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Vzorová zmluva                  č. 17 
 
 

Zmluva o skladovaní 
uzavretá v zmysle § 527 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.,  Obchodný zákonník v znení 

neskorších právnych predpisov medzi 
 

Čl. I Zmluvné strany 
 
1. Skladovateľ: 
 
Obchodné meno/Názov: 
Miesto podnikania/Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Číslo účtu 
Bankové spojenie: 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v _________, Oddiel: ____, Vložka 
č._____ 
 
(ďalej len „Skladovateľ“) 
 
 
2. Ukladateľ: 
 
Obchodné meno/Názov: 
Miesto podnikania/Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Číslo účtu 
Bankové spojenie: 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v _________, Oddiel: ____, Vložka 
č._____ 
 
(ďalej len „Ukladateľ“) 
 
Skladovateľ a Ukladateľ ďalej spolu len „Zmluvné strany“. 
 

Čl. II  
Predmet zmluvy 

 
Predmetom tejto zmluvy o skladovaní (ďalej len „Zmluva“) je záväzok Skladovateľa 
prevziať, uskladniť a spätne odovzdať Ukladateľovi dohodnuté množstvo zemného 
plynu a záväzok Ukladateľa zaplatiť Skladovateľovi za prevzatie, uskladnenie a 
opatrovanie zemného plynu odmenu (skladné), všetko za podmienok dohodnutých 
v tejto Zmluve. 

 
Čl. III 

Predmet skladovania 
 

1. Predmetom skladovanie podľa tejto Zmluvy je poskytnutie skladovacej kapacity 
na umiestnenie zemného plynu v nasledovnom rozsahu: 

 
a) pevná uskladňovacia kapacita ...................... 
b) prerušiteľná uskladňovacia kapacita............ 
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Čl. IV 
Skladné 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na mesačnom skladom vo výške _______ Eur. 
2. Ukladateľ je povinný platiť skladné na základe faktúry Skladovateľa. Skladovateľ 

je povinný vyhotoviť a odoslať faktúru najneskôr do 10. dňa mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa skladovanie vykonalo. Faktúra musí spĺňať 
všetky náležitosti platných právnych predpisov, v opačnom prípade nie je 
Ukladateľ povinný zaplatiť skladné a nie je s platením skladného v omeškaní.  

3. Ukladateľ sa zaväzuje zaplatiť skladné do 10 dní odo dňa doručenia faktúry 
Skladovateľom. 

 
Čl. V 

Práva a povinnosti Zmluvných strán 
 
1. Skladovateľ je povinný vydať pri poskytnutí skladovacej kapacity potvrdenie 

o prevzatí zemného plynu a jeho množstva Ukladateľovi. 
2. Skladovateľ je povinný uložiť zemný plyn  Ukladateľa oddelene od skladovaného 

zemného plynu iných ukladateľov.   
 
 

Článok VI 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Vzťahy Zmluvných strán, ktoré zmluva výslovne neupravuje, sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných predpisov Slovenskej 
republiky. 

2. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda účinnosť dňom podpisu 
Zmluvných strán. 

3. Akékoľvek zmeny Zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody 
Zmluvných strán formou písomných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými 
stranami. 

4. Účastníci podpisom tejto Zmluvy zároveň potvrdzujú, že ich zmluvná voľnosť nie 
je ničím obmedzená a sú plne spôsobilí na právne úkony. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu plne porozumeli, 
táto bola spísaná na základe ich slobodnej vôle, že jej text je zrozumiteľným 
vyjadrením ich slobodne a vážne prejavenej vôle, že Zmluvu neuzatvárajú v tiesni 
ani za jednostranne výhodných podmienok a na znak súhlasu pripájajú svoje 
podpisy. 

6. Táto Zmluva bola vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť 
originálu. 

 
 
V  .........................dňa........................ 
 
 
 
_____________________                                                  ____________________ 
 
          Ukladateľ                                                                          Skladovateľ 
 

 


