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Z M L U V A 
o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivových MOL Group GOLD kariet spoločnosti SLOVNAFT, a.s. 

(ďalej ako „Zmluva“) 

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

 

Číslo Zmluvy: 20040763 

Číslo Zákazníka: 6266147 

 

I. Zmluvné strany 

1. SLOVNAFT, a.s.:  2. Zákazník  

SLOVNAFT, a.s. IBAN: 

SK6902000000001933504555 

 

Technické služby Mesta Svit IBAN: 

SK95 0200 0000 0013 8655 7753 

  

 

Vlčie hrdlo 1 IČO: 31 322 832 Hviezdoslavova 268/32 IČO: 00 186 864 

824 12 Bratislava DIČ: 2020372640 059 21 Svit DIČ: 2021212545 

Slovenská republika IČ DPH: SK2020372640 Slovenská republika IČ DPH: SK2021212545 

Kontaktná osoba: 
Mgr. Kristína Jabrocká 

 Kontaktná osoba: 
Mgr. Dean Burda 

 

Kontaktný telefón: +421-908 701 012 Kontaktný telefón: +421-908 429 478 

Kontaktný e-mail: kristina.jabrocka@slovnaft.sk Kontaktný e-mail: dean.burda@svit.sk 

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č.: 

426/B 

Osobitný právny predpis, ktorým sa zriaďuje orgán verejnej moci alebo 

verejnoprávna organizácia 

Zastúpená:  Zastúpená:  

Ing. Slavomír Jusko Ing. Pavel Zálešák Ing. Igor Hus, MBA 

riaditeľ 
 

manažér - Predaj palív 

a špeciálnych produktov  

vedúci útvaru Zákaznícke skupiny 

a Telesales 
 

 

ďalej ako „spoločnosť SLOVNAFT“ 

 

ďalej ako „Zákazník“ 

Zákazník a spoločnosť SLOVNAFT spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“ 

 

II. Predmet Zmluvy 

 

1. Predmetom Zmluvy je záväzok spoločnosti SLOVNAFT poskytnúť Zákazníkovi palivové MOL Group GOLD karty (ďalej ako „PK“) a umožniť 

mu nakupovať motorové palivá, iné tovary a služby v sieti  čerpacích staníc SLOVNAFT na území SR (ďalej ako „ČS“) a na ďalších vybraných 

akceptačných miestach v zahraničí (ďalej ako „Akceptačné miesta“) podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a záväzok Zákazníka PK 

prijať, a používať ich v súlade so Zmluvou a Všeobecnými obchodnými podmienkami pre používanie palivových MOL Group GOLD kariet (ďalej 

ako „VOP“), ktoré tvoria Prílohu č. 1 a neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. Všetky výrazy použité v tejto Zmluve začínajúce veľkým začiatočným 

písmenom, ktoré v nej nie sú výslovne špecifikované, majú význam zadefinovaný vo VOP.  

 

2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich podmienkach a pravidlách týkajúcich sa PK a ich používania:  

 

 

1. Typ palivovej karty: MOL Group GOLD karta EUROPE, MOL Group GOLD karta SLOVAKIA  

2. Dohodnuté množstvo motorových palív, ktoré 

Zákazník nakúpi počas rozhodujúceho obdobia  

Rozhodujúce obdobie: ročné   

(za rok považuje 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Rozhodujúce obdobie 

začína prvým dňom prvého mesiaca a končí posledným dňom 12. mesiaca)  
 

Množstvo motorových palív: 51 000 litrov/rozhodujúce obdobie  

 

3. Kúpna cena/zľava Pre MOL Group GOLD kartu EUROPE, MOL Group GOLD kartu SLOVAKIA je Kúpnou 

cenou Totemová cena príslušného motorového paliva v čase nákupu na konkrétnej ČS 

znížená o zľavu 1,75% /1 liter. Zľava sa vzťahuje aj na prémiové palivá. 

 

4. Fakturačné obdobie:  

 

MOL Group GOLD karta EUROPE/SLOVAKIA pre nákupy na území SR: jedenkrát za 

kalendárny mesiac  

5. Splatnosť: MOL Group GOLD  karta EUROPE/SLOVAKIA 30 dní od vystavenia  faktúry 

 

6. Poplatok za vydanie PK v prvej žiadosti:  bez poplatku 

7. Poplatok za vydanie PK v druhej a ďalších 

žiadostiach, v prípade straty, odcudzenia, alebo 

poškodenia: 

bez poplatku 

8. Kreditný limit: Ku dňu podpisu Zmluvy 23 000 € 

 

Spoločnosť SLOVNAFT bezodkladne oznámi Zákazníkovi každú zmenu Kreditného limitu. 
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III. Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 

Zákazníka.  

2. Pre účely vystavenia a používania PK vyplní a zašle Zákazník spoločnosti SLOVNAFT Informačný formulár /Formulár o zmene údajov a Záväznú 

objednávku palivových kariet.  

3. Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou, sa spravujú podľa VOP, Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne 

záväzných právnych predpisov. Podpisom tejto Zmluvy Zákazník potvrdzuje, že sa s VOP riadne oboznámil a súhlasí s celým ich znením. 

Spoločnosť SLOVNAFT je oprávnená VOP jednostranne meniť alebo úplne nahradiť spôsobom v nich uvedeným, s čím Zákazník podpisom tejto 

Zmluvy výslovne súhlasí. 

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. Ďalšie spôsoby ukončenia Zmluvy sú upravené vo VOP. 

5. Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy je možné vykonať výlučne formou písomných očíslovaných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami, 

s výnimkami v nej výslovne uvedenými (bod 11.3 VOP), s čím Zákazník podpisom tejto Zmluvy súhlasí.  

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

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, Zmluvu prečítali, jej zneniu 

porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju osoby oprávnené konať v mene Zmluvných strán podpisujú. 

 

 Príloha č. 1: Všeobecné obchodné podmienky pre používanie palivových MOL Group GOLD kariet, v platnom znení 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 08.06.2022 Vo Svite dňa 08.06.2022 

 

 

SLOVNAFT, a.s.: 

 

 

Zákazník: 

 

 

 

Ing. Slavomír Jusko, v. r. 

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

Ing. Pavol Zálešák, v. r. 

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

Ing. Igor Hus, MBA, v. r. 

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

Technické služby Mesta Svit  

Ing. Igor Hus, MBA 

riaditeľ 

SLOVNAFT, a.s. 

Ing. Slavomír Jusko 

manažér- Predaj palív 

a špeciálnych produktov 

SLOVNAFT, a.s. 

Ing. Pavel Zálešák 

vedúci útvaru Zákaznícke skupiny 

a Telesales 

 

Za úplnosť a správnosť údajov v Zmluve zodpovedá: Mgr. Kristína Jabrocká    Totožnosť overil dňa: ........... .........  ......,  podpis ................................. 

 

    


