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Číslo v CRZP ÚPSK   10/2022/DSVPaKR 

Rámcová dohoda 
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2., primerane v súlade s ustanoveniami § 409 a nasl. zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) 

a v súlade s § 83 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)  

(ďalej v texte len „Rámcová dohoda“) 

Článok 1 

ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 Kupujúci 

Názov:     Prešovský samosprávny kraj 

Sídlo:     Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

Štatutárny orgán:   PaedDr. Milan Majerský PhD., predseda 

IČO:     37870475 

DIČ:     2021626332 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

IBAN:     SK54 8180 0000 0070 0051 9082 

Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, 

telefón, e-mail): Ing. Marcel Novák, Odd. správy vnútornej prevádzky a k.r. - vedúci oddelenia, 

0911 015 434, marcel.novak@vucpo.sk  

ďalej len „Kupujúci“) 

a 

 

1.2 Predávajúci 

Názov:    SLOVNAFT, a.s. 

Sídlo:    Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 

Štatutárny orgán:  predstavenstvo 

Zapísaná v:   Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa,  

    vložka číslo: 426/B  

IČO:    31 322 832 

DIČ:    2020372640 

IČ DPH:   SK2020372640 

Bankové spojenie:  VÚB Banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 

IBAN, SWIFT:   SK69 0200 0000 0019 3350 4555, SUBASKBX 

Číslo Rámcovej dohody za Predávajúceho: 20026321 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Mgr. Kristína Jabrocká, +421 

908 701 012, kristina.jabrocka@slovnaft.sk 

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Mgr. Kristína Jabrocká, +421 

908 701 012, kristina.jabrocka@slovnaft.sk 

 

 (ďalej len „Predávajúci”) 

Článok 2 

PREAMBULA 

2.1 Predmet zmluvy bude financovaný z vlastných zdrojov Kupujúceho. 

mailto:marcel.novak@vucpo.sk
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2.2 Účastníci Dohody uzatvárajú túto Dohodu ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou 

podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní s názvom predmetu zákazky: „Nákup pohonných 

hmôt prostredníctvom palivových kariet“. 

Článok 3 

PREDMET DOHODY 

3.1 Predmetom Rámcovej dohody je bezhotovostný nákup automobilového bezolovnatého benzínu, 

s oktánovým číslom výskumnou metódou 95 a minimálne 98, spĺňajúci požiadavky normy STN 

EN 228, motorovej nafty a motorovej nafty prémium spĺňajúcej požiadavky normy STN EN 

590 na čerpacích staniciach na území Slovenska a v zahraničí, minimálne v Česku, Maďarsku, 

Poľsku a Rakúsku. Nákup motorových palív bude realizovaný bezhotovostným spôsobom 

prostredníctvom palivových kariet pridelených ku každému vozidlu Kupujúceho s garanciou 

bezplatného vykonávania transakcií s kartou po celú dobu jej platnosti.  

Súčasťou predmetu Rámcovej dohody je dodanie palivových kariet podľa nasledovných 

požiadaviek: 

 predávajúci vystaví palivové karty vždy na konkrétne evidenčné číslo vozidla ÚPSK, 

 palivové karty musia umožňovať nákup pohonných hmôt na území Slovenska, Česka, 

Maďarska, Poľska a Rakúska (ďalej aj „určené územie“) bezhotovostnou úhradou, 

 ochranný prvok: pri odbere zadať PIN kód, zadávať stav tachometra, skontrolovať EČV a 

identifikáciu vodiča nie je potrebné. 

 limit na čerpanie pre jednotlivé karty: bez obmedzenia, s možnosťou individuálneho 

nastavenia. 

 palivová karta je platobná karta s magnetickým krúžkom, na základe ktorej je kupujúci 

oprávnený bezhotovostne uhrádzať nákup PHM,  

 kupujúci musí mať možnosť zmeny PIN kódu,  

 doba platnosti každej vystavenej palivovej karty nesmie byť kratšia ako 12 mesiacov odo 

dňa jej vystavenia, 

 Kupujúci si vyhradzuje právo  meniť počet palivových kariet počas platnosti zmluvy podľa 

aktuálnej potreby, 

 v prípade straty, zničenia alebo krádeže palivovej karty má kupujúci možnosť blokácie karty 

bezodplatne do 1 hodiny od nahlásenia telefonicky, a to nepretržite 24 hodín denne v týždni 

vrátane soboty a nedele a počas sviatkov, 

 v prípade straty, zničenia alebo krádeže bezodplatne vystaví predávajúci náhradnú palivovú 

kartu do 5 pracovných dní od nahlásenia. 

3.1.1 Predávajúci sa zaväzuje bezodplatne vystaviť a dodať kupujúcemu palivové karty spĺňajúce 

požiadavky stanovené v predchádzajúcom bode najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto Rámcovej dohody. 

Predávajúci sa zaväzuje bezodplatne vystaviť a dodať kupujúcemu ďalšie palivové karty 

spĺňajúce požiadavky stanovené v predchádzajúcom bode, v priebehu platnosti tejto Rámcovej 

dohody, najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti Kupujúceho. 

3.1.2 Predávajúci zabezpečí kupujúcemu možnosť priebežnej kontroly vykonaných transakcií kartou 

prostredníctvom Online služieb. 

 

3.1.3 Predpokladané množstvo predmetu Rámcovej dohody: 

Položka Predpokladané 

množstvo MJ 

za zmluvné 

obdobie 

MJ Krajina 

Benzín bezolovnatý, oktánové číslo výskumnou metódou 95 32 000,00 l SKK 
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Benzín bezolovnatý, oktánové číslo výskumnou metódou min. 

98 

12 000,00 l SKK 

Motorová nafta 2 000,00 l SKK 

Motorová nafta premium 9 000,00 l SKK 

Benzín bezolovnatý, oktánové číslo výskumnou metódou 95 300,00 l Poľsko 

Benzín bezolovnatý, oktánové číslo výskumnou metódou min. 

98 

50,00 l Poľsko 

Motorová nafta premium 180,00 l Poľsko 

Benzín bezolovnatý, oktánové číslo výskumnou metódou 95 130,00 l ČR 

Benzín bezolovnatý, oktánové číslo výskumnou metódou min. 

98 

100,00 l ČR 

Motorová nafta premium 50,00 l ČR 

Benzín bezolovnatý, oktánové číslo výskumnou metódou 95 200,00 l Maďarsko 

Benzín bezolovnatý, oktánové číslo výskumnou metódou min. 

98 

200,00 l Maďarsko 

Motorová nafta premium 100,00 l Maďarsko 

Benzín bezolovnatý, oktánové číslo výskumnou metódou 95 40,00 l Rakúsko 

Benzín bezolovnatý, oktánové číslo výskumnou metódou min. 

98 

50,00 l Rakúsko 

Motorová nafta premium 50,00 l Rakúsko 

 

Kupujúci si vyhradzuje právo považovať predpokladané množstvo za nezáväzné. V prípade 

potreby si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo nakúpiť nižšie množstvá ako sú 

predpokladané. V prípade, že budú objednané nižšie množstvá ako sú predpokladané množstvá, 

nevzniká Predávajúcemu automaticky nárok na dodanie kompletného rozsahu predmetu 

zákazky, tak ako je definovaný v tomto bode Rámcovej dohody. 

3.1.4 Miesto dodania: Čerpacie stanice pohonných hmôt Predávajúceho, čerpacie stanice pohonných 

hmôt zmluvných partnerov Predávajúceho, na určenom území (ďalej len „ČS“). 

3.1.5 Kupujúci požaduje minimálne pokrytie určeného územia nasledovne: 

 územie Prešovského samosprávneho kraja  – aspoň v šiestich okresoch minimálne jedna 

ČS, 

 územie Slovenska – Predávajúci musí disponovať sieťou ČS vzájomne vzdialených 

maximálne do 100 km, 

 územie Česka, Maďarska, Poľska a Rakúska – Predávajúci musí disponovať sieťou ČS 

vzájomne vzdialených maximálne do 300 km. 

Kupujúci požaduje, aby mal počas platnosti rámcovej dohody k dispozícii aktuálny zoznam ČS 

na všeobecne dostupnom elektronickom portáli: https://molgroupcards.com/sk/akceptacna-siet 

, alebo iným spôsobom v elektronickej forme. 

3.2 Predmetom tejto Dohody je zároveň záväzok kupujúceho vystavené palivové karty prevziať, 

používať ich podľa podmienok stanovených v tejto Dohode a zaplatiť za plnenie záväzkov 

predávajúceho a činnosti s tým súvisiace poplatky a cenu tovaru, ktorý bol nadobudnutý na 

predajných miestach predávajúceho a jeho zmluvných partnerov na základe transakcií kartou 

vykonanou kartami vydanými pre kupujúceho tak, ako mu boli vyúčtované. 

3.3 Pohonné hmoty dodané na základe tejto Dohody musia spĺňať všetky požiadavky na kvalitu 

pohonných hmôt podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a príslušných technických 

noriem. 

https://molgroupcards.com/sk/akceptacna-siet
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3.4 Pre vylúčenie pochybností, karty nebudú slúžiť ako prostriedok úhrady za Mýtne služby; v 

prípade, ak bude karta použitá aj na nákup Mýtnych služieb, kupujúci sa zaväzuje zaplatiť platby 

za Mýtne služby tak, ako mu boli vyúčtované. 

3.5 Porušenie povinností uvedených v tomto článku je považované za podstatné porušenie Dohody. 

Článok 4 

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

4.1 Cena tovaru je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., 

ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. 

4.2 Dohodnutá celková zmluvná cena je stanovená nasledovne: 

Celková cena za predmet rámcovej dohody 68 807,68 EUR bez DPH 

Sadzba DPH     20 % 

DPH       13 761,54 EUR 

Celková cena za predmet rámcovej dohody 82 569,22 EUR s DPH 

Celková cena za predmet rámcovej dohody slovom: osemdesiat dvatisíc päťsto šesťdesiatdeväť 

eur a dvadsaťdva centov. 

4.3 Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu nasledovné zľavy voči priemernej cene za 1 

liter daného druhu pohonnej hmoty určeného v sieti ČS na území príslušnej krajiny v deň 

vykonania transakcie palivovou kartou, bez ohľadu na odobrané množstvo pohonnej hmoty. 

Predávajúci môže poskytovať zľavy aj voči totemovej (stojanovej) cene za 1 liter daného druhu 

pohonnej hmoty pre položky nakupované v zahraničí. Predávajúci uvedie v bodoch 4.3.2 – 

4.3.5. tejto dohody informáciu, či je zľava poskytovaná z totemovej alebo priemernej ceny za 1 

liter daného druhu pohonnej hmoty.  

4.3.1 Na území Slovenska  

Benzín bezolovnatý, oktánové číslo 95  0,0330 EUR bez DPH / liter 

Benzín bezolovnatý, oktánové číslo min. 98  0,0330 EUR bez DPH / liter 

Motorová nafta     0,0330 EUR bez DPH / liter 

Motorová nafta prémium   0,0330 EUR bez DPH / liter 

4.3.2 Na území Česka (z Priemernej ceny) 

Benzín bezolovnatý, oktánové číslo 95  0,7500 CZK bez DPH / liter 

Benzín bezolovnatý, oktánové číslo min. 98  0,7500 CZK bez DPH / liter 

Motorová nafta prémium   0,7500 CZK bez DPH / liter 

4.3.3 Na území Maďarska (z Priemernej ceny) 

Benzín bezolovnatý, oktánové číslo 95  3,5000 HUF bez DPH / liter 

Benzín bezolovnatý, oktánové číslo min. 98  3,5000 HUF bez DPH / liter 

Motorová nafta prémium   3,5000 HUF bez DPH / liter 

4.3.4 Na území Poľska (z Totemovej ceny) 

Benzín bezolovnatý, oktánové číslo 95  0,0001 PLN bez DPH / liter 

Benzín bezolovnatý, oktánové číslo min. 98  0,0001 PLN bez DPH / liter 

Motorová nafta prémium   0,0001 PLN bez DPH / liter 

4.3.5 Na území Rakúska (z Totemovej ceny) 

Benzín bezolovnatý, oktánové číslo 95  0,0001 EUR bez DPH / liter 

Benzín bezolovnatý, oktánové číslo min. 98  0,0001 EUR bez DPH / liter 

Motorová nafta prémium   0,0001 EUR bez DPH / liter 
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4.4 Predávajúci nie je oprávnený počas celej doby trvania tejto Dohody účtovať poplatky za vydanie 

palivovej karty a každej ďalšej palivovej karty, poplatky za užívanie palivových kariet, poplatok 

v prípade zablokovania a odblokovania palivových kariet, rovnako ani iné súvisiace služby, 

poplatky za stratenie palivovej karty a za vystavenie novej palivovej karty a ďalšie poplatky 

vrátane všetkých servisných poplatkov za transakcie vrátane zahraničných. V kúpnej cene sú 

zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodaním pohonných hmôt.  

Článok 5 

FAKTURAČNÉ PODMIENKY 

5.1 Účastníci Dohody sa dohodli, že fakturačným obdobím pre fakturáciu ceny za tovar 

dodaný/poskytnutý predávajúcim na základe transakcie kartou na území Slovenskej republiky 

je obdobie od 1. dňa do konca príslušného kalendárneho mesiaca. Predávajúci vystaví súhrnnú 

faktúru za všetky nákupy tovaru uskutočnené od l. kalendárneho dňa do posledného 

kalendárneho dňa mesiaca v lehote najneskôr do 10tich dní od konca tohto zúčtovacieho 

obdobia. Začiatok prvého zúčtovacieho obdobia v kalendárnom roku určí predávajúci. 

5.2 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v platnom znení. Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj 

údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to: 

 číslo Rámcovej dohody, 

 termín splatnosti faktúry, 

 označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať, 

 odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry. 

Prílohou každej vystavenej faktúry bude prehľad skutočne odobraného tovaru s uvedením ceny 

tovaru, a to v členení na každú vystavenú palivovú kartu.  

5.3 V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, bude 

vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, Kupujúci je 

oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Predávajúci je povinný faktúru (daňový doklad) 

podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t. j. prepracovania a 

doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Kupujúci v omeškaní s jej úhradou. Lehota 

splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť dňom jej vystavenia. 

5.4 Faktúra je splatná do 30 dní od jej vystavenia. Cena bude uhradená na účet Predávajúceho 

uvedeného v bode 1.2 tejto Rámcovej dohody. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená 

primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán. 

5.5 Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň pripísania dlžnej sumy na účet 

Predávajúceho uvedeného v bode 1.2 tejto Rámcovej dohody. Pokiaľ posledný deň lehoty 

splatnosti pripadne podľa slovenského kalendára na deň pracovného voľna, deň pracovného 

pokoja alebo sviatok, ako deň splnenia peňažného záväzku Kupujúci je povinný uhradiť faktúru 

v predstihu tak, aby posledný deň splatnosti faktúry bola fakturovaná suma pripísaná na 

bankový účet Predávajúceho. 

5.6 V prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením faktúry je Predávajúci oprávnený fakturovať z 

dlžnej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny dodávky tovaru za každý aj začatý deň 

omeškania. 

5.7 Ak predávajúci nie je schopný dodať alebo nedodá pohonné hmoty so zľavou z ceny podľa tohto 

článku Dohody, bude to považované za podstatné porušenie Rámcovej dohody. 
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Článok 6 

ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE 

6.1 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry v dohodnutej lehote, predávajúci má právo 

uplatniť si nárok na úrok z omeškania maximálne vo výške určenej nariadením vlády SR č. 

21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú ustanovenia Obchodného zákonníka v znení nariadenia 

vlády SR Č. 303/2014 Z. z. 

Článok 7 

TRVANIE DOHODY 

7.1 Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej 

účinnosti alebo do vyčerpania hodnoty Celkovej ceny za predmet Rámcovej dohody, ktorá je 

uvedená v bode 4.2 tejto Rámcovej dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

7.2 Rámcová dohoda môže skončiť: 

 uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená alebo vyčerpaním celkového finančného limitu 

za plnenie predmetu rámcovej dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, 

 písomnou dohodou účastníkov rámcovej dohody, 

 výpoveďou ktoréhokoľvek z účastníkov rámcovej dohody, 

 odstúpením od rámcovej dohody ktoréhokoľvek z účastníkov rámcovej dohody, pri 

podstatnom porušení rámcovej dohody. 

7.3 Rámcová dohoda môže byť skončená písomnou dohodou účastníkov rámcovej dohody alebo 

výpoveďou ktoréhokoľvek z účastníkov rámcovej dohody aj bez uvedenia dôvodu. Účastníci 

rámcovej dohody sa dohodli na trojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začne plynúť prvým 

dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhému 

účastníkovi rámcovej dohody. 

7.4 Vypovedaním Rámcovej dohody nevzniknú Kupujúcemu žiadne dodatočné záväzky voči 

Predávajúcemu. 

7.5 Kupujúci môže od rámcovej dohody odstúpiť: 

7.5.1 v prípade podstatného porušenia tejto rámcovej dohody Predávajúcim, pričom za podstatné 

porušenie sa považuje: 

 nesplnenie minimálnych požiadaviek kupujúceho  na predmet rámcovej dohody, 

7.5.2 v prípade nepodstatného porušenia rámcovej dohody, len ak Predávajúci nesplní svoju 

povinnosť ani v dodatočne primeranej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá, 

 

7.5.3 v prípade opakovaného porušenia akýchkoľvek povinností Predávajúcim, ktoré vyplývajú z 

ustanovení tejto rámcovej dohody alebo z ustanovení všeobecne záväzných právnych 

predpisov; za opakované porušenie sa považuje preukázateľné porušenie dvakrát a viackrát. 

 

7.5.4 podľa § 19 zákona o verejnom obstarávaní. 

7.6 Odstúpeniu Kupujúceho od rámcovej dohody musí predchádzať upozornenie Predávajúceho na 

neplnenie povinností vyplývajúcich z rámcovej dohody a na možnosť skončenia tejto dohody 

odstúpením. 

7.7 Predávajúci môže od tejto rámcovej dohody odstúpiť v prípade, ak je Kupujúci v omeškaní s 

úhradou riadne vystavenej faktúry podľa tejto rámcovej dohody po dobu dlhšiu ako 30 dní odo 

dňa jej doručenia do podateľne Kupujúceho; skončeniu rámcovej dohody musí predchádzať 

upozornenie na neplnenie platobných povinností Kupujúceho a na možnosť ukončenia tejto 

rámcovej dohody odstúpením. 
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7.8 Odstúpenie od rámcovej dohody musí byť uskutočnené písomnou formou a bude účinné dňom 

jeho doručenia druhému účastníkovi rámcovej dohody a musí v ňom byť uvedený konkrétny 

dôvod odstúpenia, inak je neplatné. 

7.9 Odstúpenie od rámcovej dohody sa nedotýka nárokov účastníkov rámcovej dohody na náhradu 

škody vyplývajúcich z tejto rámcovej dohody. 

Článok 8 

OSOBITNÉ USTANOVENIA 

8.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa neuskutočnili žiadne úkony a neprebiehajú žiadne konania pred 

akýmkoľvek súdom, rozhodcovským súdom alebo rozhodcom, štátnym alebo iným orgánom 

verejnej správy, ktoré by mohli ovplyvniť zákonnosť, platnosť alebo vymožiteľnosť tejto 

Rámcovej dohody vo vzťahu k Zmluvným stranám alebo ich schopnosti splniť si svoje záväzky 

vyplývajúce z tejto Rámcovej dohody a podľa vedomosti Zmluvných strán sa žiadne takéto 

úkony nepripravujú. 

8.2 V prípade, ak je Predávajúci zároveň členom skupiny dodávateľov podľa zákona o verejnom 

obstarávaní (ďalej aj len ako „Skupina dodávateľov“), vzťahujú sa práva a povinnosti 

Predávajúceho podľa tejto Rámcovej dohody spoločne a nerozdielne na všetkých členov 

Skupiny dodávateľov ako Predávajúceho podľa tejto Rámcovej dohody, a teda Predávajúci ako 

člen Skupiny dodávateľov je zaviazaný spoločne a nerozdielne s ostatnými členmi Skupiny 

dodávateľov za záväzky Skupiny dodávateľov voči Kupujúcemu a Kupujúci je oprávnený 

požadovať plnenie, ktoré má poskytnúť Skupina dodávateľov, od ktoréhokoľvek Predávajúceho 

ako člena Skupiny dodávateľov;  

8.3 Konflikt záujmov 

8.3.1 Predávajúci sa vyvaruje akýchkoľvek kontaktov, ktoré by mohli ohroziť jeho nezávislosť. 

Okrem toho, Predávajúci je povinný prijať všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom predísť 

akejkoľvek situácii, ktorá by mohla ohroziť nestranné a objektívne plnenie tejto Rámcovej 

dohody. Konflikt záujmov by mohol vzniknúť najmä v dôsledku ekonomických záujmov, 

politickej alebo národnej spriaznenosti, rodinných či citových väzieb alebo akýchkoľvek iných 

vzťahov alebo spoločných záujmov. Každý konflikt záujmov, ktorý vznikne počas plnenia tejto 

Rámcovej dohody, musí byť bezodkladne písomne oznámený Kupujúcemu. V prípade konfliktu 

záujmov Predávajúci okamžite prijme všetky opatrenia potrebné na jeho ukončenie. 

8.3.2 Kupujúci si vyhradzuje právo overiť, či sú opatrenia uvedené v predchádzajúcom bode tohto 

článku Rámcovej dohody primerané, a v prípade potreby môže vyžadovať prijatie dodatočných 

opatrení v lehote, ktorú sám určí. Predávajúci zabezpečí, aby sa jeho zamestnanci a 

subdodávatelia nedostali do situácie, ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov. Bez toho, aby 

bol dotknutý bod 8.3.1 tejto Rámcovej dohody, Predávajúci okamžite a bez akéhokoľvek 

odškodnenia zo strany Kupujúceho nahradí každého svojho zamestnanca a/alebo 

subdodávateľa, ktorý je takejto situácii vystavený. 

8.3.3 Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o vzniku akejkoľvek skutočnosti alebo jej 

zmene, ktorá má vplyv na pravdivosť ktoréhokoľvek z vyhlásení uvedených v tomto článku, a 

to bez zbytočného odkladu. 

8.3.4 Akákoľvek nepravdivosť alebo porušenie akéhokoľvek vyhlásenia alebo záväzku 

Predávajúceho uvedeného v tomto článku tejto Rámcovej dohody sa považuje za podstatné 

porušenie tejto Rámcovej dohody. 

8.4 Subdodávatelia 

8.4.1 V čase uzatvorenia Rámcovej dohody nie je známy žiadny subdodávateľ, prostredníctvom 

ktorého by Predávajúci plnil svoje povinnosti podľa tejto Rámcovej dohody, než ktorý je 

uvedený v Prílohe č. 1 Rámcovej dohody. Predávajúci je povinný písomne predložiť 

Kupujúcemu na schválenie každého subdodávateľa, ktorý by sa mal podieľať na plnení tejto 

Rámcovej dohody; bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho, takéhoto 
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subdodávateľa nemožno použiť na plnenie povinností Predávajúceho podľa tejto Rámcovej 

dohody. Kupujúci je povinný sa písomne vyjadriť bez zbytočného odkladu od obdržania 

písomnej žiadosti Predávajúceho, či s použitím subdodávateľa súhlasí alebo nie. Kupujúci 

nesmie súhlas s použitím subdodávateľa bezdôvodne odmietnuť. Ak sa Kupujúci k žiadosti 

Predávajúceho nevyjadrí do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti, má 

sa za to, že Kupujúci s použitím subdodávateľa súhlasí. Bez ohľadu na vyššie uvedené, ak 

Predávajúci použije na plnenie povinností Predávajúceho podľa tejto Rámcovej dohody 

akúkoľvek tretiu osobu, zodpovedá voči Kupujúcemu v celom rozsahu za plnenie povinností 

podľa tejto Rámcovej dohody ako keby ich plnil sám. 

8.5 Záväzky vo vzťahu k nelegálnemu zamestnávaniu 

8.5.1 Predávajúci je povinný dodržiavať zákazy, obmedzenia a povinnosti vyplývajúce zo Zákona o 

nelegálnom zamestnávaní, najmä je však povinný postupovať tak, aby plnenie Rámcovej 

dohody nedodával prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je nelegálne zamestnaná.  

8.5.2 Predávajúci vyhlasuje, že plnenie, ktoré bude dodávať na základe tejto Rámcovej dohody bude 

po celý čas jej platnosti a účinnosti dodávať len prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú 

zamestnáva v súlade s právnou úpravou platnou v Slovenskej republike a súčasne vyhlasuje, že 

žiadne plnenie alebo jeho časť nedodá prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je nelegálne 

zamestnaná.  

8.5.3 Predávajúci je povinný na požiadanie Kupujúceho bezodkladne poskytnúť v požadovanom 

rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých dodáva plnenie podľa 

tejto Rámcovej dohody, ktoré sú potrebné na to, aby Kupujúci mohol skontrolovať či 

Predávajúci neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu, t. j. podľa 

Zákona o nelegálnom zamestnávaní. Žiadosť o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, 

je možné doručiť aj v elektronickej forme na určenú e-mailovú adresu Zmluvnej strany.  

8.5.4 Ak Predávajúci poruší povinnosti vyplývajúce z tejto Rámcovej dohody alebo z osobitných 

všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti zamestnávania a z uvedeného dôvodu bude 

Kupujúcemu uložená pokuta alebo iná sankcia za porušenie zákazu prijať plnenie dodané 

Predávajúcim prostredníctvom fyzickej osoby nelegálne zamestnanej, alebo pokuta uložená 

Predávajúcim bude od Kupujúceho vymáhaná v zmysle Zákona o nelegálnom zamestnávaní, 

zaväzuje sa Predávajúci uhradiť Kupujúcemu škodu tým spôsobenú, a to vrátane škody 

spôsobenej uhradením pokuty alebo sankcie uloženej príslušným orgánom verejnej správy. 

Predávajúci je povinný uhradiť Kupujúcemu skutočnú škodu, ktorá mu vznikla, a to najneskôr 

do 15 (pätnástich) dní odo dňa doručenia faktúry spolu so žiadosťou o uhradenie spôsobenej 

škody. Jedným z podkladov pre určenie skutočnej škody spôsobenej Kupujúcim bude aj kópia 

právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu verejnej správy o uložení pokuty alebo inej 

sankcie alebo o vymáhaní pokuty uloženej Predávajúcemu od Kupujúceho. Rovnako sa 

Predávajúci zaväzuje zaplatiť Kupujúcemu na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo výške 5 

000 EUR (päťtisíc eur) v prípade porušenia ktoréhokoľvek zo záväzkov uvedených v bodoch 

8.5.1 až 8.5.3 tejto Rámcovej dohody; tým nie je dotknuté právo Kupujúceho domáhať sa 

náhrady škody v plnej výške.  

8.6 Register partnerov verejného sektora 

8.6.1 Predávajúci vyhlasuje, že si riadne a včas plní svoje povinnosti vyplývajúce zo Zákona o registri 

partnerov, ak také pre neho vyplývajú. V takom prípade sa zaväzuje najmä zabezpečiť aktuálne, 

úplné, správne a pravdivé údaje zapisované v registri partnerov prostredníctvom oprávnenej 

osoby, a zároveň sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať Kupujúceho o tom, 

že: 

 bol vymazaný z registra partnerov vedeného v zmysle Zákona o registri partnerov; 

 nastala akákoľvek zmena akéhokoľvek údaju zapísaného v registri partnerov vedenom v 

zmysle Zákona o registri partnerov; 

 nastala skutočnosť, ktorá vedie alebo môže viesť k jeho výmazu z registra partnerov podľa 

§ 13 ods. 2 Zákona o registri partnerov; 
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 po dobu dlhšiu ako 30 (tridsať) dní nemá v registri partnerov vedenom v zmysle Zákona o 

registri partnerov zapísanú oprávnenú osobu. 

8.6.2 Touto Rámcovou dohodou sa nezakladá osobitná registračná povinnosť v prípade, ak 

požiadavka registrácie nevyplýva zo Zákona o registri partnerov. V prípade porušenia 

akýchkoľvek povinnosti Predávajúceho uvedených v tejto Rámcovej dohode, je Kupujúci 

oprávnený od tejto Rámcovej dohody odstúpiť; tým nie sú dotknuté práva Kupujúceho podľa § 

15 Zákona o registri partnerov. V prípade porušenia povinností podľa tohto bodu tohto článku 

sa Predávajúci zaväzuje zaplatiť Kupujúcemu na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo výške 

5 000,00 EUR (päťtisíc eur); tým nie je dotknuté právo Kupujúceho domáhať sa náhrady škody 

v plnej výške. 

8.6.3 Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorí spĺňajú definíciu partnera 

verejného sektora podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o registri partnerov, ktorí budú 

subdodávateľmi pre plnenie poskytované na základe tejto Rámcovej dohody, zabezpečili svoju 

registráciu ako partneri verejného sektora a túto registráciu udržiavali v platnosti počas trvania 

tejto Rámcovej dohody a plnili si všetky povinnosti vyplývajúce z takejto registrácie, resp. 

zabezpečili plnenie povinností vyplývajúcich z takejto registrácie. Porušenie povinnosti podľa 

predchádzajúcej vety zo strany Predávajúceho sa považuje za podstatné porušenie Rámcovej 

dohody a Kupujúci má právo odstúpiť od tejto Rámcovej dohody. V prípade porušenia 

povinnosti podľa prvej vety tohto bodu článku sa Predávajúci zaväzuje zaplatiť Kupujúcemu na 

základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo výške 5 000,00 EUR (päťtisíc eur). Za účelom kontroly 

splnenia povinnosti podľa prvej vety tohto bodu článku tejto Rámcovej dohody je Kupujúci 

oprávnený požadovať od Predávajúceho predloženie všetkých zmlúv a súvisiacich dokumentov 

so subdodávateľmi; Predávajúci je povinný takejto požiadavke Kupujúceho vyhovieť v lehote 

uvedenej vo výzve Kupujúceho; v prípade, ak Predávajúci tejto výzve nevyhovie, má sa za to, 

že povinnosť podľa prvej vety tohto bodu tohto článku tejto Rámcovej dohody bola porušená; 

druhá a tretia veta tohto bodu článku tejto Rámcovej dohody platia rovnako. 

Článok 9 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

9.1 Táto Rámcová dohoda podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému 

zverejneniu. Predávajúci berie na vedomie povinnosť Kupujúceho na zverejnenie tejto 

Rámcovej dohody ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Rámcovej dohody. 

9.2 Táto Rámcová dohoda sa stáva platnou dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnou 

v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka, dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na 

webovom sídle Kupujúceho. V prípade, že obe Zmluvné strany sú povinnými osobami v zmysle 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, a obidve Zmluvné strany túto Rámcovú dohodu zverejňujú, rozhodujúce je jej prvé 

zverejnenie.  

9.3 Pre nadobudnutie účinnosti je potrebné, aby boli splnené všetky podmienky, ktoré sa viažu na 

nadobudnutie účinnosti tejto Rámcovej dohody a to podľa podmienok uvedených v tejto 

Rámcovej dohode a podľa platných predpisov. 

9.4 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Rámcovej dohody možno uskutočniť len písomne vo 

forme dodatku(ov) k Rámcovej dohode, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných 

strán, inak je zmena či doplnenie Rámcovej dohody neplatné. Zmena Rámcovej dohody sa riadi 

pravidlami definovanými v zákone o verejnom obstarávaní. 

9.5 Všetky písomnosti vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky, budú medzi účastníkmi 

dohody zabezpečované listami doručenými poštou alebo osobne na adresy uvedené v záhlaví 

tejto dohody. Ak bola písomnosť doručovaná poštou, považuje sa za doručenú dňom, v ktorom 

ju adresát prevzal alebo odmietol prevziať alebo na tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, 
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ak sa uložená zásielka vrátila späť odosielateľovi, i keď sa adresát o tom nedozvedel. Ak bola 

písomnosť doručovaná osobne, považuje sa za doručenú dňom prevzatia.  

9.6 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Rámcovej dohody sa primerane 

vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných 

právnych predpisov Slovenskej republiky a ES. 

9.7 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Rámcovej dohody je alebo sa stane neplatným alebo 

neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Rámcovej dohody, ktoré zostávajú platné 

a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Rámcovej dohode 

nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, 

ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo 

neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne 

záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

9.8 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Rámcovej dohody, vrátane sporov o jej platnosť, výklad 

alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími 

rokovaniami a dohodami. Ak nedôjde k zmieru a dohode, spory budú riešené príslušným súdom. 

9.9 Neoddeliteľnú súčasť tejto Rámcovej dohody tvoria prílohy 

 

9.9.1 Príloha číslo 1 - Všeobecné obchodné podmienky 

Predávajúci nie je oprávnený Všeobecnými obchodnými podmienkami zúžiť alebo zmeniť 

predmet Rámcovej dohody a dojednania Rámcovej dohody majú prednosť pred ustanoveniami 

Všeobecných obchodných podmienok. 

9.10 Rámcovej dohody je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, z toho 3 (tri) obdrží Kupujúci a 1 

(jeden) Predávajúci. 

9.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Rámcovej dohody riadne a dôsledne prečítali, 

porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú 

dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto 

Rámcovej dohody a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali. 

 

   

  Kupujúci:  Predávajúci: 

 

 V Prešove, dňa ..12.01.2022...........                                        V Bratislave, dňa 8.12.2021 

 

 

 

 

 

 ......................v.r...............................                       ...........v.r.......................            ...v.r......................... 

 PaedDr. Milan Majerský PhD.     Ing. Slavomír Jusko                   Ing. Pavel Zálešák 

              predseda PSK                                      manažér – Predaj palív              vedúci útvaru Zákaznícke          

                            palív a špeciálnych produktov   skupiny a Telesales 

                                                                            SLOVNAFT, a.s.                       SLOVNAFT, a.s. 

 

Podpísanie zmluvy 12.01.2022 

Zverejnenie zmluvy  14.01.2022 

Účinnosť zmluvy 15.01.2022 


