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Metodické usmernenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky pre subjekty hospodárskej mobilizácie v jeho
pôsobnosti, k spôsobu zabezpečenia dodávok pohonných hmôt v období
krízovej situácie.
Úvod:
V období krízovej situácie podľa §1 zákona č. 179/2011 o hospodárskej mobilizácii
a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo
času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, bude dodávka pohonných hmôt
a mazív zabezpečovaná rôznymi spôsobmi:
1. Totožným spôsobom ako v stave bezpečnosti - na sieti rôznych ČSPH za platbu
v hotovosti alebo odberom na základe na palivových kariet, prípadne formou
veľkoodberu a pod.
2. Použitím mobilizačných rezerv, ktorých ochraňovateľom je SHM.
3. Odberom PHM na pohotovostných ČSPH spoločnosti SLOVNAFT, a.s.
prostredníctvom palivových kariet.
4. Zavážaním do nádrží SHM na základe zmluvy so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s.
Cieľom pokynu je stanoviť:
1. Spôsob plnenia úloh v zmysle Metodického usmernenia Ministerstva hospodárstva SR
č. 2120/2011 – 100/1020 zo dňa 20. 12. 2011 na realizáciu opatrenia hospodárskej
mobilizácie organizácia dodávok pohonných hmôt (ďalej len „metodické usmernenie
MH SR“).
2. Spôsob zabezpečovania dodávok pohonných hmôt spoločnosťou SLOVNAFT, a.s. do
nádrží, ktorých vlastníkom alebo nájomcom je SHM.

1

1.

Zabezpečenie dodávok pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet,
v zmysle metodického usmernenia MH SR.

1.1 Všeobecne
Metodické usmernenie MH SR je dostupné v špecifickom aplikačnom programe EPSIS®
jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie (ďalej len „ program EPSIS“)
v časti „Evidencia metodických pokynov, právne predpisy, metodické usmernenia a pokyny“.
V zmysle uvedeného metodického usmernenia bude každému SHM v období krízovej situácie
umožnený odber pohonných hmôt (ďalej len „PH“) na čerpacích staniciach spoločnosti
SLOVNAFT, a.s. pri použití palivovej karty.
V období krízovej situácie, v prípade zavedenia regulovaného odberu PH, bude ich
dodávka zabezpečovaná iba na sieti 50 pohotovostných čerpacích staníc spoločnosti
SLOVNAFT, a.s. (ďalej len PČSPH“), ktorých zoznam je uvedený v prílohe metodického
usmernenia MH SR a v programe EPSIS v časti „Hospodárska mobilizácia, pohotovostné ČS,
prehľad ČS“. Odber PH a mazív na PČSPH bude možný iba na základe palivových kariet
vydaných spoločnosťou SLOVNAFT, a.s. Uvedené PČSPH sú vybavené náhradnými
zdrojmi el. energie pre zabezpečenie ich činnosti pri výpadku el. prúdu.
Výdaj PH v období krízovej situácie bude zabezpečovaný podľa zásad uvedených v čl. III
metodického usmernenia MH SR.

Zabezpečenie odberu pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet

1.2

1.2.1 SHM, ktorý je v stave bezpečnosti aktívnym zákazníkom spoločnosti SLOVNAFT, a.s.
a odoberá PH prostredníctvom palivových kariet
•
•
•
•

V období krízovej situácie bude odoberať PH na PČSPH prostredníctvom tých istých
palivových kariet ako v stave bezpečnosti.
Poskytované služby, fakturácia a cena za odobrané PHM budú v období krízovej
situácie rovnaké ako boli dohodnuté v stave bezpečnosti.
Platnosť palivovej karty je maximálne 3 roky.
V prípade, že SHM usúdi, že druh a typ palivových kariet, ktorými disponuje v stave
bezpečnosti mu v období krízovej situácie nebude vyhovovať na zabezpečenie plnenia
nariadeného opatrenia HM uzavrie na tento účel so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s.
novú zmluvu podľa zásad uvedených v časti 1.2.2 tohto usmernenia.

1.2.2 SHM, ktorý v stave bezpečnosti nie je aktívnym zákazníkom spoločnosti SLOVNAFT,
a.s.
Výdaj PH v období krízovej situácie bude aj pre tieto SHM zabezpečovaný
prostredníctvom palivových kariet spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Za týmto účelom SHM
uzatvorí so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s. zmluvu o predaji motorových palív a iných
tovarov a služieb prostredníctvom palivových kariet. Po uzatvorení zmluvy budú SHM
v zmysle platných „Všeobecných obchodných podmienok pre používanie palivových kariet
spoločnosti SLOVNAFT, a.s.“ vydávané palivové karty typu SILVER (strieborná), druh
sudová (BARREL). Na základe takejto palivovej karty budú jej držiteľovi v období krízovej
situácie na PČSPH vydané PH priamo do nádrže vozidla alebo do inej prevoznej nádrže.
Okrem dodávky PH je možné v období krízovej situácie na PČSPH odoberať aj dohodnuté
oleje, mazivá a ďalšie služby a doplnkový tovar, ktoré ponúka konkrétna PČSPH.
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Úhradu za odobraté PH, služby a doplnkový tovar vykoná SHM dodatočne, až na základe
faktúry. Úhrada bude vykonaná z vlastných finančných prostriedkov SHM. Obstarávanie
palivových kariet, manipulácia s nimi a odber PH prostredníctvom palivových kariet budú
realizované podľa nasledovných zásad:
Stav bezpečnosti
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Poverený zástupca SHM zašle na emailovú adresu info@slovnaft.sk nasledovné
informácie – požadovaný druh zmluvy, názov a adresa organizácie, IČO, telefonický
a emailový kontakt na osobu poverenú prípravou zmluvy a úkonmi súvisiacimi
s odberom pohonných hmôt.
Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. následne zašle SHM kompletné podklady pre uzavretie
zmluvy (informačný formulár o zákazníkovi, záväzná objednávka kariet a pod.).
Vzor zmluvy, ktorý dohodlo MH SR so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s. je uvedený v
Metodickom usmernení MH SR, ktoré je k dispozícii v programe EPSIS v časti
„Evidencia metodických pokynov, právne predpisy, metodické usmernenia a pokyny“.
Náklady na obstaranie palivových kariet budú refundované z prostriedkov MDVRR
SR, prvý krát v roku 2013.
V prípade evidencie palivových kariet a refundácie nákladov na ich obstaranie sa
postupuje obdobným spôsobom ako pri nákupe a evidencii spotrebného materiálu.
MDVRR SR refunduje finančné prostriedky na obstaranie palivových kariet v
závislosti od počtu vozidiel, ktoré sú u SHM predurčené na plnenie príslušných
opatrení hospodárskej mobilizácie – 1 palivová karta na 10 vozidiel.
Počet palivových kariet pre konkrétne druhy PH sa stanovuje na základe počtu
vozidiel uvedených v III. kapitole krízového plánu SHM.
Výsledný počet palivových kariet sa zaokrúhľuje na celé čísla smerom nahor.
SHM zabezpečí uloženie kariet v stave bezpečnosti spôsobom, ktorý umožní ich
rýchlu distribúciu v prípade vzniku krízovej situácie a zároveň v maximálnej miere
eliminuje riziko ich použitia na iný účel, než na plnenie nariadených opatrení
hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie.
Údaje o uzatvorení zmluvy a o počte zakúpených palivových kariet sa zaznamenajú
v III. kapitole krízového plánu, miesto ich uloženia sa uvedie v V. kapitole krízového
plánu SHM.
Platnosť palivových kariet je 3 roky, ich pravidelnú obmenu zabezpečí poverený
pracovník na základe výzvy spoločnosti SLOVNAFT, a.s.
Zmluvy o predaji PH prostredníctvom palivových kariet spoločnosti SLOVNAFT, a.s.
uzatvoria SHM najneskôr do 31.3. 2013.

Obdobie krízovej situácie
•
•
•
•

Po vyhlásení regulačných opatrení na dodávky PH poverený pracovník SHM vykoná
distribúciu a evidenciu palivových kariet spôsobom, ktorý minimalizuje možnosť ich
straty alebo zneužitia.
SHM vytvorí systém rotácie palivových kariet, ktorý zabezpečí plnenie nariadených
opatrení HM.
Cena za odobrané PH bude stanovená na základe aktuálnej ceny na trhu, fakturácia za
odobrané PH bude 2 krát za mesiac.
V závislosti od okamžitej situácie, rozsahu plnených opatrení hospodárskej
mobilizácie a po dohode s MDVRR SR, bude možné v období krízovej situácie
doobjednať u spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ďalšie palivové karty.
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Zabezpečenie dodávok pohonných hmôt spoločnosťou SLOVNAFT, a.s. do nádrží,
ktorých vlastníkom alebo nájomcom je SHM

2.

Všeobecne

2.1

V období krízovej situácie je možné zabezpečiť dodávku PH aj do nádrží, ktorých
vlastníkom alebo nájomcom je SHM v pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR. Podmienkou realizácie dodávok v období krízovej situácie je, že
na základe zmluvy na veľkoobchodný odber motorových palív spoločnosť SLOVNAFT, a.s.
takýmto spôsobom zásobuje SHM už v stave bezpečnosti.
V prípade, že SHM nemá v stave bezpečnosti uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou
SLOVNAFT, a.s. na veľkoobchodný odber motorových palív môže, v záujme zabezpečenia
dodávky palív v období krízovej situácie, v stave bezpečnosti takúto zmluvu so spoločnosťou
SLOVNAFT, a.s. uzatvoriť. Zmluvu je možné uzatvoriť aj v prípade, ak SHM už má v stave
bezpečnosti uzatvorenú obdobnú zmluvu s iným dodávateľom motorových palív. Odber
podľa zmluvy so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s. bude realizovaný až v prípade, kedy
pôvodný dodávateľ nedokáže v období krízovej situácie plniť zmluvné záväzky.
O príprave a uzatvorení uvedenej zmluvy rozhodne SHM na základe zhodnotenia, či
v období krízovej situácie, po vyhlásení regulačných opatrení na dodávky PH, bude SHM
schopný plniť nariadené opatrenia hospodárskej mobilizácie iba s využitím PH, ktoré
odoberie na základe palivových kariet na PČSPH, prípadne s PH, ktoré bude mať k dispozícii
v rámci mobilizačných rezerv, ktorých je ochraňovateľom.

2.2 Zabezpečenie odberu pohonných hmôt prostredníctvom veľkoodberu
2.2.1 SHM, ktorý má v stave bezpečnosti uzatvorenú zmluvu o veľkoodbere PH so
spoločnosťou SLOVNAFT, a.s.
•
•

V období krízovej situácie bude odoberať PH podľa podmienok dohodnutých
v zmluve platnej v období bezpečnosti, vrátane dohodnutej ceny a miesta dodania PH.
V prípade, že SHM usúdi, že spôsob odberu PH podľa pôvodnej zmluvy so
spoločnosťou SLOVNAFT, a. s. uzatvorenej pre obdobie bezpečnosti mu nebude
v období krízovej situácie vyhovovať na zabezpečenie plnenia nariadeného opatrenia,
HM uzatvorí na tento účel so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s. novú zmluvu podľa
zásad uvedených v časti 2.2.2 tohto usmernenia.

2.2.2 SHM, ktorý v stave bezpečnosti nemá so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s. uzatvorenú
zmluvu o veľkoodbere PH
Uzatvorenie zmluvy je na rozhodnutí SHM, je to jeho právo, nie povinnosť.
V prípade, že SHM sa rozhodne uzatvoriť uvedenú zmluvu, postupuje podľa nasledovných
zásad:
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Stav bezpečnosti
•

•

•
•
•
•

•

•

Poverený zástupca SHM zašle na emailovú adresu info@slovnaft.sk nasledovné
informácie – požadovaný druh zmluvy, názov a adresa organizácie, IČO, telefonický
a emailový kontakt na osobu poverenú úkonmi súvisiacimi s uzatvorením zmluvy na
odber pohonných hmôt.
Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. následne zašle SHM kompletné podklady pre
uzatvorenie zmluvy. Až do uzatvorenia zmluvy sa bude SHM riadiť pokynmi
spoločnosti SLOVNAFT, a.s., smerujúcimi k jej uzatvoreniu (v stanovených dobách
poskytne požadované údaje a informácie).
Zmluva sa uzatvára vždy na 4 roky, znenie jej základných ustanovení bolo dohodnuté
medzi MH SR, MDVRR SR a spoločnosťou SLOVNAFT, a.s. ako záväzné
a nemenné a vychádza zo štandardných zmlúv uzatváraných v stave bezpečnosti.
SHM, ktorý z rôznych dôvodov navrhovanú zmluvu neuzatvorí bude v období
krízovej situácie zásobovanie PH riešiť individuálnym spôsobom.
Uzatvorenie zmluvy nezaväzuje SHM k povinnosti odobrať dohodnuté množstvo PH,
resp. SHM v období krízovej situácie nemusí odobrať žiadne PH.
V zmluve nie sú uvádzané sankcie za nesplnenie dodávok PH zo strany spoločnosti
SLOVNAFT, a.s. nakoľko v období krízovej situácie, v prípade regulácie dodávok
PH, bude o zásobovaní PH rozhodovať vláda SR. Ďalšou podmienkou plnenia zo
strany spoločnosti SLOVNAFT, a.s. v zmysle zmluvy bude, aby MDVRR SR v tomto
období oznámilo spoločnosti SLOVNAFT, a.s., že konkrétnemu SHM bolo nariadené
plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie.
Kópia uzatvorenej zmluvy sa ukladá spolu s dokumentáciou HM u pracovníka
povereného plnením úloh HM. Údaje o uzatvorení zmluvy sa zaznamenajú v III.
kapitole krízového plánu, miesto uloženia jej originálu sa uvedie v V. kapitole
krízového plánu SHM.
Poverený pracovník SHM každé 4 roky zabezpečí predĺženie platnosti zmluvy, v
prípade potreby aj uzatvorenie novej zmluvy.

Obdobie krízovej situácie
•
•
•
•

Po vyhlásení regulačných opatrení na dodávky PH poverený pracovník SHM
zabezpečí u spoločnosti SLOVNAFT, a.s objednanie dodávky PH odvolávkou podľa
uzavretej zmluvy.
PH bude možné objednať písomne, emailom alebo telefonicky prostredníctvom
kontaktov uvedených vo „Všeobecných obchodných podmienkach“, ktoré budú
súčasťou zmluvy.
Cena za dodané PH bude zodpovedať aktuálnej trhovej cene v čase dodania PH
a SHM ju uhradí z vlastných prostriedkov. Fakturácia za odobrané PH bude vykonaná
až po ich dodaní SHM.
V cene za dodané PH bude zahrnutá aj ich doprava na miesto dohodnuté v zmluve.
V prípade dodávky PH na iné miesto, než bolo dohodnuté v zmluve bude cena za
dopravu fakturovaná zvlášť.
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3. Odovzdávanie informácií o zmluvách, ktoré majú SHM uzatvorené so spoločnosťou
SLOVNAFT, a s. na dodávku PH
Až do spracovania príslušnej nadstavby programu EPSIS bude MDVRR SR jeden krát
ročne spoločnosti SLOVNAFT, a. s. predkladať zoznam SHM, ktoré majú so spoločnosťou
uzatvorenú zmluvu na dodávku PH. Za týmto účelom SHM najneskôr do konca marca
príslušného kalendárneho roka oznámi na MDVRR SR (emailom na adresu
tibor.siska@mindop.sk) nasledovné údaje:
-

druh zmluvy, ktorú má SHM uzatvorené so spoločnosťou SLOVNAFT, a. s.
(podľa bodu 1.2.1 alebo 1.2.2 prípadne podľa bodu 2.2.1 alebo 2.2.2),
obdobie platnosti zmluvy,
v prípade zmluvy podľa bodu 1.2.2 SHM oznámi aj počet zakúpených
palivových kariet a dobu ich platnosti.

Ing. Ján Čarnogurský
riaditeľ OKR
v.r.
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Príloha 1 k č.p.: 7160/2012/OKR/z.56492
Počet listov : 4
Z M L U VA
o predaji rafinérskych produktov (ďalej v texte iba „Zmluva“) na realizáciu opatrenia hospodárskej mobilizácie organizácia
dodávok pohonných hmôt podľa § 5 písm. ac) zákona č. 179/2011 o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č.
387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

Číslo Kúpnej zmluvy: 56xxx12xxxx
Účinnosť Kúpnej zmluvy: 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej platnosti
I. Zmluvné strany
1. Predávajúci:
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
Slovenská republika
Registračné číslo daňového
skladu:
SK52010400040

Kontaktná osoba:

Číslo účtu: 171280 –
0902102073/7500
IČO: 31 322 832
DIČ: 2020372640
IČ DPH: SK2020372640

Meno
Funkcia
+421-xxx-xxxxxx
+421-xxx-xxxxxx

2. Kupujúci
spoločnosť

Číslo účtu: číslo účtu

pokračovanie názvu spol.
Adresa
PSČ, mesto, štát

IČO: ičo
DIČ: dič
IČ DPH: IČ pre DPH

Evidenčné číslo
užívateľského podniku /
Registračné číslo daňového
skladu:

Číslo užívat. podniku / Číslo
daň. skladu:

Kontaktná osoba:

Meno
funkcia
+421-xxx-xxxxxx
+421-xxx-xxxxxx

Kontaktný telefón:
Kontaktný telefón:
Kontaktný fax:
Kontaktný fax:
Kontaktný e-mail:
Kontaktný e-mail:
Spoločnosť zapísaná v obchodom registri Okresného súdu
OR/ZR........................................................................................
Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 426/B
..............................................................
Zastúpená:
Zastúpená:
Meno
Meno
Meno
Meno
funkcia
Funkcia
funkcia
funkcia
ďalej v texte len
ďalej v texte len „Kupujúci“
„Predávajúci“
spoločne ďalej v texte iba ako „Zmluvné strany“.
II. . Predmet zmluvy, kúpna cena, dodacie podmienky a platobné podmienky

1.
Rozhodnutím Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 383/2010-2000-MH zo dňa 16.
decembra 2010 (ďalej v texte len „Rozhodnutie“), a v nadväznosti na § 9 ods. 1, písm. b) bod 1. zákona č.
179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu
v krízových situáciách mimo času vojna a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, resp. v nadväznosti na
právny predpis, ktorý prípadne nahradí alebo zmení citovaný zákon v budúcnosti, spoločnosť SLOVNAFT, a.s.,
so sídlom Vlčie hrdlo 1, Bratislava, bola určená za subjekt hospodárskej mobilizácie a v zmysle bodu 3.3
uvedeného Rozhodnutia má povinnosť zabezpečiť distribúciu (výdaj) pohonných hmôt pre potreby ozbrojených
síl SR, ozbrojených bezpečnostných zborov SR alebo záchranných zložiek Integrovaného záchranného systému
alebo iných vybraných subjektov hospodárskej mobilizácie podľa konkrétnych požiadaviek.
2.
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Predávajúceho previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k tovaru
a záväzok Kupujúceho tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu platnú v čase krízovej situácie ako súčasť prípravy
štátu na obranu a riešenie krízových situácií a zabezpečenie zdrojov. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že
v nadväznosti na nepredvídateľnosť krízových situácií, Kupujúci nebude povinný odobrať žiadne množstvo
v zmysle tejto Zmluvy, avšak SLOVNAFT, a.s. bude povinný tovar vydať počas platnosti tejto Zmluvy
v rozsahu svojich možností, danej krízovej situácii a v súlade s Rozhodnutím.
3.
Predmetom kúpy je nasledovný tovar pri nasledovných podmienkach:
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DIESEL (Trieda B, D, F) - nafta motorová, kvalita: STN EN 590,
kód kombinovanej nomenklatúry: 2710 19 43 resp. 2710 20 11, CAS / EC číslo: 68334-30-5 / 269-822-7:
podľa aktuálnej potreby v čase krízovej situácie a kapacít SLOVNAFT, a.s.
Množstvo:
Balenie v:
autocisternách Predávajúceho/kupujúceho
v zmysle základnej ceny Ponukového cenníka Predávajúceho v deň dodania
Kúpna cena:
CPT – miesto dodania v zmysle podmienok Incoterms
Parita dodania:
množstvo:
2010
Priemerné množstvo
5000 l
tovaru v jednej dodávke
na parite CPT :
Áno
Prijímanie tovaru 24
hodín denne:
14 dní odo dňa vystavenia faktúry
Splatnosť:
Elektronickou formou na tieto e-mailové adresy:
Spôsob zasielania
hlavná e-mailová adresa: .............................@....................................
faktúry:
ďalšie e-mailové adresy: .............................@....................................
.............................@....................................
Listovou zásielkou
V prípade dopravy zabezpečovanej Predávajúcim a platby s odloženou splatnosťou; ak je objem
Čas dodania
odvolávky vyšší ako 6000 l, dodanie nastane najneskôr do konca nasledujúceho pracovného dňa
autocisternou:
odo dňa akceptácie odvolávky. Ak objem odvolávky nepresahuje 6000 l, dodanie nastane
najneskôr do konca druhého pracovného dňa nasledujúceho po dni akceptácie odvolávky.
okamihom stočenia tovaru do nádrže Kupujúceho (CPT)
Prevod vlastníctva
tovaru:
SUPER 95 - automobilový benzín, kvalita: STN EN 228,
kód kombinovanej nomenklatúry: 2710 12 45, CAS / EC číslo: 86290-81-5 / 289-220-8:
podľa aktuálnej potreby v čase krízovej situácie a kapacít SLOVNAFT, a.s.
Množstvo:
Balenie v:
autocisternách Predávajúceho/kupujúceho
v zmysle základnej ceny Ponukového cenníka Predávajúceho v deň dodania
Kúpna cena:
CPT – miesto dodania v zmysle podmienok Incoterms
Parita dodania:
množstvo:
2010
Priemerné množstvo
5000 l
tovaru v jednej dodávke
na parite CPT :
Prijímanie tovaru 24
Áno
hodín denne:
14 dní odo dňa vystavenia faktúry
Splatnosť:
Elektronickou formou na tieto e-mailové adresy:
Spôsob zasielania
hlavná e-mailová adresa: .............................@....................................
faktúry:
ďalšie e-mailové adresy: .............................@....................................
.............................@....................................
Listovou zásielkou
V prípade dopravy zabezpečovanej Predávajúcim a platby s odloženou splatnosťou; ak je objem
Čas dodania
odvolávky vyšší ako 6000 l, dodanie nastane najneskôr do konca nasledujúceho pracovného dňa
autocisternou:
odo dňa akceptácie odvolávky. Ak objem odvolávky nepresahuje 6000 l, dodanie nastane
najneskôr do konca druhého pracovného dňa nasledujúceho po dni akceptácie odvolávky.
okamihom stočenia tovaru do nádrže Kupujúceho (CPT)
Prevod vlastníctva
tovaru:

1.
2.

III. Podmienky odberu tovaru
Základom pre určenie množstva tovaru je objem v litroch prepočítaný pri teplote 15ºC, meraný
certifikovanými prietokomermi na výdajných miestach, termináloch Predávajúceho.
V súlade s okolnosťami a možnosťami, ktoré v čase uzatvorenia tejto Zmluvy nie je možné záväzne
predpokladať, sa Zmluvné strany dohodli, že Predávajúci je tiež oprávnený dodať Kupujúcemu tovar na
parite dodania FCA (Incoterms 2010) v prípade ak mu situácia nebude umožňovať dodanie na parite CPT
(Incoterms 2010) definovanej v Článku II, ods. 3. V prípade odberov na parite CPT (Incoterms 2010),
kúpna cena obsahuje priemerné náklady Predávajúceho na prepravu tovaru do miesta dodania
požadovaného Kupujúcim (Článok II, ods. 3 zmluvy – Parita dodania). Zmluvné strany sa dohodli, že
v závislosti od skutočne realizovanej prepravy tovaru v nadväznosti na priemernú veľkosť všetkých
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realizovaných jednorazových dodávok pre Kupujúceho počas doby trvania tejto zmluvy sa tieto priemerné
náklady Predávajúceho na prepravu dodatočne zúčtujú po ukončení kalendárneho roka, a to na základe
opravnej faktúry pre účely DPH (dobropis/ťarchopis), ktoré budú zodpovedať vynaloženým nákladom
Predávajúceho na takúto prepravu do odberných miest podľa realizovaných odvolávok Kupujúceho.
3.
IV. Záverečné ustanovenia
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.



Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmluvné podmienky, ktoré nie sú uvedené v tejto zmluve alebo
ktorých význam z ustanovení tejto zmluvy dostatočne nevyplýva alebo o povahe ktorých vznikne spor, sa
budú spravovať príslušnými ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti SLOVNAFT,
a.s. pre predaj motorových palív, vykurovacích olejov, bitúmenov a chemikálií („VOP“), ktoré tvoria
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej Príloha č. 1. Podpisom tejto zmluvy Kupujúci prehlasuje, že sa
s týmito VOP vopred riadne oboznámil a súhlasí s ich plným znením. Predávajúci si vyhradzuje právo
v prípade nevyhnutnej potreby VOP jednostranne zmeniť alebo úplne nahradiť spôsobom v nich uvedeným.
Kúpna zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch Zmluvných strán. V prípade, že
Zmluvné strany nepodpíšu túto zmluvu v rovnaký deň, zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom
podpisu tej Zmluvnej strany, ktorá zmluvu podpísala neskôr. V prípade, že v záhlaví zmluvy je uvedený
neskorší dátum nadobudnutia účinnosti, platí tento dátum.
Odo dňa platnosti a účinnosti tejto zmluvy sú Zmluvné strany svojimi prejavmi vôle viazané. Zmluvné
strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená.
Vzťahy Zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené, sa
budú riadiť príslušnými ustanoveniami VOP, Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými
právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to v uvedenom poradí.
Jednotlivé ustanovenia každého článku a odseku tejto zmluvy, ako aj VOP sú vymáhateľné
nezávisle od seba a neplatnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť ostatných
ustanovení, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa
takéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byť oddelené od ostatných
príslušných ustanovení. V prípade, že niektoré z takýchto ustanovení bude neplatné, pričom jeho neplatnosť
bude spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť tak, ako keby bola predmetná časť
vypustená. Ak však takýto postup nie je možný, Zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky kroky
potrebné za tým účelom, aby sa dohodli na ustanovení s podobným účinkom, ktorým sa neplatné
ustanovenie v súlade s aplikovateľným právnym poriadkom nahradí.
Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať výlučne formou písomných očíslovaných dodatkov
podpísaných oboma Zmluvnými stranami.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 4 roky odo dňa podpisu tejto zmluvy obidvomi zmluvnými
stranami. Po uplynutí doby platnosti tejto zmluvy Zmluvné strany môžu po vzájomnej dohode predlžiť
platnosť tejto zmluvy o ďalšie 4 roky a to na základe ich písomnej dohody vo forme dodatku k tejto zmluve.
Táto zmluva tiež zaniká, ak jedna zo zmluvných strán na základe právoplatného rozhodnutia príslušného
orgánu stratí postavenie subjektu hospodárskej mobilizácie podľa § 4 písm. d) zákona č. 179/2011 Z. z.
o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, dňom doručenia písomného
oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy na základe predloženia právoplatného rozhodnutia príslušného
orgánu.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana dostane jeden rovnopis.
Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva nebola uzavretá za nevýhodných podmienok alebo v tiesni, že si
zmluvu prečítali, jej obsahu a zneniu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju osoby oprávnené konať
v mene Zmluvných strán podpisujú.

Príloha č. 1: Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti SLOVNAFT, a.s. pre predaj motorových
palív, vykurovacích olejov, bitúmenov a chemikálií zo dňa 15.03.2012, a účinné odo dňa 15.04.2012.
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V xxxxxxxxxxxxx, dňa .....................

V ....................................... dňa .....................

Predávajúci:

Kupujúci:

..........................................
........

..........................................
........

..........................................
........

..........................................
........

SLOVNAFT, a.s.
zástupca Predávajúceho
funkcia

SLOVNAFT, a.s.
zástupca Predávajúceho
funkcia

spoločnosť Kupujúceho
zástupca Kupujúceho
funkcia

spoločnosť Kupujúceho
zástupca Kupujúceho
funkcia

Úplnosť a primeranosť požiadaviek preveril dňa: .........................., meno: xxxxxxxxxxxx, podpis .....................
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