
DODATOK č. l 
K ZMLUVE O ODBERE MOTOROVEJ NAFTY 

1. Zmluvné strany 

CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o. 
Štúrova 101,05921 Svit 
IČO 46 741 801 
IČ DPH SK2023570109 
bank. spojenie 2924878576/1100 
Obchodný register OS Prešov, odd. Sro, vložka 2640l/P 
Zastúpený Ing. Michalom DIDOM, riaditeľom 
Ďalej "dodávateľ" 
a 
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA SVIT 
Štúrova 275/87 
05921 Svit 
IČO 00186864 
IČ DPH SK2021212545 
Zastúpený Ing. Júliusom Žiakom, riaditeľom 
Ďalej "odberateľ" 

Tento dodatok upravuje zmeny v rámci zmluvných subjektov v nižšie uvedených 
článkoch, zmluvy o odbere motorovej nafty. 

2. Predmet zmluvy 
Predmetom zmluvy je odber motorovej nafty na čerpacej stanici CHEMOSVITU 
CHEDOS, s.r.o., ďalej v zmluve Chedos/ v areáli Chemosvitu a.s., Štúrova 101, Svit 

3. Zmluvné dojednania 

3.1. Dodávateľ poskytne odberateľovi tankovaciu kartu slúžiacu na 
samoobslužné tankovanie motorovej nafty z nadzemnej nádrže Chedosu v areáli 
Chemosvitu, a. s. 

3.2. Odberateľ pridelí tankovaciu kartu svojmu pracovníkovi, ktorý používa služobné motorové 
vozidlo. 

3.3. Na kartu podľa ŠPZ bude pridelený osobný PIN. Za oznámenie PIN jednotlivým 
pracovníkom a ich utajenie zodpovedá odberateľ. 

3.4. Jednotliví používatelia budú tankovať motorovú naftu podľa tohto postupu: 
priložia tankovaciu kartu k čítaciemu zariadeniu výdajného stojana 
po schválení identifikácie užívateľa zadajú PIN 
po odsúhlasení PIN zdvihnú výdajnú pištoľ a natankujú potrebné množstvo nafty 
po natankovaní zavesia výdajnú pištoľ do stojana, čím sa ďalší výdaj zablokuje. 

3.5. Údaje o ŠPZ vozidla, dátume a čase čerpania a odobratom množstve sa automaticky 
uchovávajú v pamäti registračného počítača v sklade Chedosu. 

3.6. Zostavu s uvedením tankovaní podľa kariet a jednotlivých odberov predloží Chedos 
1 x mesačne pri fakturácii za odobratú naftu. 
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3.7. Odberateľ zodpovedá za manipuláciu s tankovacou kartou. Prípadný problém so 
samoobslužným zariadením oznámi zodpovednému pracovníkovi Chedosu, p. 
Petrovi Kľocovi na č.t. 052/7152544, 7152599 po pracovnej dobe 0905/757863. 
3.8. Prípadnú stratu alebo odcudzenie karty je treba okamžite nahlásiť pracovníkovi 
uvedenému v bode 3.7, ktorý zablokuje výdaj na stratenú kartu a zabráni tak jej 
možnému zneužitiu. 

4. Cena a fakturácia 

4.1. Cena nafty sa stanovuje dohodou. 
4.2. Aktuálne ceny nakupovanej nafty, resp. cenu nafty je možné overiť u zodpovedného 

pracovníka Chedosu / bod 3.7./. 
4.3. Dodávateľ bude fakturovať za odobraté množstvo 1 x mesačne, splatnosť faktúr sa 

dojednáva na 14 dní. 

5. Záverečné ustanovenia 

5 .1. Zmluva sa uzatvára na neurčito. 
5.2. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana bez udania dôvodu. Výpovedná 

lehota je 1 mesiac. 
5.3. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach. Každá zo zmluvných strán obdrží 2 

vyhotovenia. 
5.4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými 

stranami. 

Vo Svite, dňa 14.01.2015 

                          v. r.   v. r. 

dodávateľ odberateľ


