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Z M L U V A 
o predaji motorových palív a iných tovarov  prostredníctvom MOL Group GOLD kariet SLOVAKIA SOS spoločnosti SLOVNAFT, 

a.s., na realizáciu opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. ac) 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 (ďalej v texte iba „Zmluva“) 

 

Číslo Zmluvy: 20022543 

Číslo Zákazníka: 6191265 

 

I. Zmluvné strany 

1. SLOVNAFT, a.s.:  2. Zákazník  

SLOVNAFT, a.s. IBAN:  
SK6902000000001933504555  

   

Správa ciest Košického 

samosprávneho kraja 

IBAN:       

SK6881800000007000409705 

Vlčie hrdlo 1 IČO: 31 322 832  IČO: 35555777 

824 12 Bratislava DIČ: 2020372640 Nám. Maratónu Mieru 1 DIČ: 2021772544 

Slovenská republika IČ DPH: SK2020372640 042 66  Košice IČ DPH: SK2021772544 

Kontaktná osoba: 

 

Ing. Dagmar Múčková 

obchodný zástupca 

Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Sabol 

referent strediska Trebišov 

Kontaktný telefón: 

Kontaktný e-mail: 

+421-908-722 388 

dagmar.muckova@slovnaft.sk 

Kontaktný telefón: 

Kontaktný e-mail: 

+421 917 626 271 

Miroslav.sabol@scksk.sk 

Spoločnosť zapísaná  v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, odd. Sa, vložka č.: 426/B 

Organizácia zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu 

Košice, č. 820-69681. 

Zastúpená:  Zastúpená:  

Ing. Pavel Zálešák 
Ing. Slavomír Jusko doc. Ing. Anton Trišč Phd, 

MBA 

 

vedúci útvaru Zákaznícke 

skupiny a Telesales 

Manažér – Predaj palív 

a špeciálnych produktov 
generálny riaditeľ 

 

ďalej v texte len „SLOVNAFT, a.s.“ ďalej v texte len „Zákazník“ 

spoločne ďalej v texte iba ako „Zmluvné strany“. 

 

  

II. Predmet Zmluvy, kúpna cena, čerpacie stanice a platobné podmienky 

1. Rozhodnutím Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 17453/2016-2000-15806 zo dňa 08. marca 2016 (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 vojny a vojnového stavu, v znení neskorších 

predpisov, resp. v nadväznosti na právny predpis, ktorý nahradí citovaný zákon, 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. Za týmto účelom sa Zákazník a spoločnosť SLOVNAFT, a.s. dohodli na vydaní palivových MOL Group GOLD kariet 

SLOVAKIA SOS spoločnosti SLOVNAFT, a.s.,(ďalej len „PK“) ako je uvedené ďalej, ktoré je Zákazník oprávnený používať iba  za 

účelom  hospodárskej mobilizácie, súbore činností a opatrení ako súčasť prípravy štátu na obranu a riešenie krízových situácií 

a zabezpečenie zdrojov. V prípade, ak Zákazník prestane spĺňať podmienky podľa zákona č. 179/2011 Z. z. a prestane byť subjektom 

hospodárskej mobilizácie, je povinný o takejto skutočnosti spoločnosť SLOVNAFT, a.s. bezodkladne informovať. Zmluvné strany 

sa dohodli na tom, že v nadväznosti na nepredvídateľnosť krízových situácií, Zákazník nebude povinný odobrať žiadne množstvo 

tovarov v zmysle tejto Zmluvy, avšak SLOVNAFT, a.s. bude povinný mu PK vydať a zabezpečiť ich akceptáciu v sieti čerpacích 

staníc SLOVNAFT, a.s. počas platnosti tejto Zmluvy. Zákazníkovi doručené PK budú aktivované, pričom ich použitie je viazané 

iba na pokyn Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Zákazník je v čase krízy povinný zabezpečiť včasnú, alebo okamžitú 

distribúciu obdržaných PK do dopravných prostriedkov, ktoré ich môžu potrebovať, a plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie. 

Ostatné práva a povinnosti Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy týmto nie sú dotknuté. 

2. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok SLOVNAFT, a.s. vydať PK Zákazníkovi v zmysle tohto článku Zmluvy a umožniť mu 

nakupovať motorové palivá (benzíny, motorovú naftu a LPG, dostupné na príslušnej čerpacej stanici) a ďalšie tovary súvisiace 

s prevádzkou motorových vozidiel na príslušných čerpacích staniciach v sieti spoločnosti SLOVNAFT, a.s. (ďalej len „ČS“), ktorých 

zoznam poskytne spoločnosť SLOVNAFT, a.s. v prípade vyhlásenia hospodárskej mobilizácie. Predmetom tejto Zmluvy je súčasne 

záväzok Zákazníka prijať PK, splniť záväzky podľa tejto Zmluvy a v súlade s touto Zmluvou platiť za tovar  zakúpený 

prostredníctvom PK. Zákazník je oprávnený používať PK v súlade s odsekom 1. tohto článku. 

3. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach používania PK, pričom ich podrobný popis je uvedený vo Všeobecných 

obchodných podmienkach pre používanie MOL Group GOLD palivových kariet (ďalej len „VOP“),, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť 

tejto Zmluvy ako jej Príloha č. 1 : 
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1.  Typ PK: 

  

MOL Group GOLD karta SLOVAKIA SOS  

 

2.  Povolený rozsah nákupov: 0N01NN (podľa definície tovarových kódov dostupných na www.molgroupcards.com) 

3.  Počet vydaných PK: max. 30 ks podľa požiadavky Zákazníka 

4. Množstvo motorových palív nakupovaných        

na ČS: 

podľa aktuálnej potreby v čase krízovej situácie a kapacít SLOVNAFT, a.s. 

 

5. Kúpna cena motorových palív 

nakúpených na ČS:  

podľa Kartovej cenníkovej ceny príslušného motorového paliva spoločnosti 

SLOVNAFT, a.s.  

Základom pre určenie množstva motorových palív je objem v litroch nameraný na 

výdajných stojanoch ČS.  

6. Fakturačné obdobie:  

 

Dvakrát za kalendárny mesiac. 

 

SLOVNAFT, a.s. vyhotoví súhrnnú faktúru za opakované dodania tovarov  

evidovaných prostredníctvom PK po skončení  fakturačného obdobia. Faktúra bude 

zaslaná na adresu Zákazníka uvedenú v Čl. I Zmluvy. 

7. Splatnosť: 14 dní od vystavenia faktúry 

8. Poplatok za vydanie PK : 
podľa VOP  

9. Kreditný limit: Kreditný limit Zákazníka je stanovený ku dňu podpisu Zmluvy vo výške:  

50 000,- € 

V prípade, že dôjde k prekročeniu stanoveného Kreditného limitu Zákazníka, 

spoločnosť SLOVNAFT, a.s. je oprávnená do dátumu vyrovnania takto 

vzniknutých záväzkov Zákazníka zablokovať vydané PK a postupovať podľa 

platných VOP. 

 

 

III. Ďalšie ustanovenia 

1. Zákazník pre účely vystavenia a administrácie PK zašle e-mailom (adresa SLOVNAFT, a.s. v záhlaví zmluvy) nasledovné údaje: 

skrátený názov Zákazníka, ktorý bude embosovaný na PK, adresa pre doručenie PK. SLOVNAFT, a.s. vydá Zákazníkovi  PK do 10 

pracovných dní od poskytnutia uvedených údajov. 

2. 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 ktorých výklad by bol sporný, sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami VOP. 

Podpisom tejto Zmluvy Zákazník potvrdzuje, že sa s VOP vopred riadne oboznámil a súhlasí s celým ich znením. SLOVNAFT, a.s. 

si vyhradzuje právo  VOP jednostranne meniť, alebo úplne nahradiť spôsobom v nich uvedeným. 

 

 

IV. Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch Zmluvných strán. 

2. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. 

4. Ktorákoľvek Zmluvná strana môže vypovedať túto Zmluvu s dvojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvým dňom 

mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej Zmluvnej strane. Zmluvné strany sú tiež oprávnené túto Zmluvu 

vypovedať aj v prípade, ak druhá Zmluvná strana prestane spĺňať podmienky zákona č.179/2011 Z. z., alebo prestane byť subjektom 

hospodárskej mobilizácie. 

5. Vzťahy Zmluvných strán, vyplývajúce z tejto Zmluvy a v tejto Zmluve bližšie neupravené, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami 

VOP, zákona č. 179/2011 Z.z., Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, 

a to v uvedenom poradí. 

6. 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 uvedených 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.  

7. Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy je možné vykonať výlučne formou písomných očíslovaných dodatkov podpísaných oboma 

Zmluvnými stranami. 

8. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť VOP, alebo ich nahradiť novým znením. Spoločnosť 

SLOVNAFT, a.s. oboznámi Zákazníka so zmenou VOP najneskôr v lehote 30 dní pred dňom účinnosti ich nového znenia 

9. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana obdrží jeden rovnopis.  

10. Zmluvné strany vyhlasujú, 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. 

http://www.molgroupcards.com/
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• Príloha č. 1: Všeobecné obchodné podmienky pre používanie MOL Group GOLD palivových kariet, v platnom znení 

 

V Bratislave, dňa 20.10.2020 V Košiciach dňa ..................... 

SLOVNAFT, a.s.: 

 

 

 

 

 

Zákazník: 

 

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

 

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

 

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

 

 
SLOVNAFT, a.s. 

Ing. Pavel Zálešák  

vedúci útvaru Zákaznícke 

skupiny a Telesales 

SLOVNAFT, a.s. 

Ing. Slavomír Jusko  

Manažér – Predaj palív 

a špeciálnych produktov 

Správa ciest Košického 

samosprávneho kraja 

doc. Ing. Anton Trišč Phd, 

MBA 

 

 

 

Za úplnosť a správnosť údajov v Zmluve zodpovedá: Ing. Dagmar Múčková Totožnosť overil dňa: ........... ........, podpis ................................. 


