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K Ú P N A    Z M L U V A 
č. SE-OD1-2022/003539-005 

o predaji pohonných hmôt prostredníctvom Palivových kariet uzatvorená v zmysle § 409 zákona  
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Kúpna zmluva“) 

 
 

Zmluvné strany  
 

Predávajúci  
Názov:                                                             SLOVNAFT, a.s. 
Sídlo: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 
zastúpený: Ing. Slavomír Jusko, manažér – Predaj palív a špeciálnych produktov 

Ing. Barbora Mlyneková, manažér – Produktový manažment a starostlivosť  
o zákazníka 

IČO: 31322832 
DIČ: 2020372640 
Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 
SWIFT :                                      SUBASKBX 
IBAN:        SK69 0200 0000 0019 3350 
E-mail:   
Tel.:   
Internetová adresa (URL):  www.slovnaft.sk 
Zapísaný v: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa vložka 426/B 
(ďalej len „predávajúci“)  

 
a 
 

Kupujúci  
Názov:                                                             Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej 

republiky 
Sídlo: Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Slovenská republika 
V zastúpení:                                       Mgr. Tomáš Oparty – štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky, na základe plnomocenstva č. p.: SL-OPS-2022/001312-070  
zo dňa 05.05.2022 

IČO: 00151866 
DIČ: 2020571520 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0018 0023 
BIC/SWIFT kód:    SPSRSKBA 
Internetová adresa (URL): www.minv.sk 
(ďalej len „kupujúci“)  
(predávajúci a kupujúci ďalej len „Zmluvné strany“) 

 
 
 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1.1. Táto Kúpna zmluva sa uzatvára na základe a za podmienok dohodnutých v Rámcovej dohode č. SE-OD1-

2022/004549-001 zo dňa 12. 12. 2022 uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim (ďalej len „Rámcová 
dohoda“). 
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Článok II. 
Predmet Kúpnej Zmluvy, kúpna cena a podmienky dodania 

 
2.1. Predmetom tejto Kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho vydať kupujúcemu Palivové karty MOLGROUP 

Card GOLD SLOVAKIA , MOLGROUP Card GOLD EUROPE (ďalej len „Palivové karty“ v príslušnom tvare) 
a umožniť mu nakupovať bezolovnatý automobilový benzín v základnej rade s oktánovým číslom 95 podľa 
STN EN 228, alebo ekvivalent: Automobilový benzín Super  (ďalej len „PHM“) na čerpacích staniciach 
uvedených v Prílohe č. 3 tejto Kúpnej zmluvy. Predmetom tejto Kúpnej zmluvy je súčasne záväzok 
kupujúceho prijať Palivové karty, splniť záväzky podľa tejto Kúpnej zmluvy a v súlade s touto Kúpnou zmluvou 
uhrádzať kúpnu cenu za PHM zakúpené Palivovými kartami.  

 
2.2. Zmluvné strany sa pre predaj PHM dohodli na Všeobecných podmienkach pre používanie Palivových kariet. 

Všeobecné podmienky pre používanie Palivových kariet nesmú byť v rozpore s touto Kúpnou zmluvou a s 
Rámcovou dohodou a jej prílohami. Všeobecné podmienky pre používanie Palivových kariet tvoria Prílohu č. 
4 tejto Kúpnej zmluvy. 

 
2.3. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach používania Palivových kariet, pričom ich podrobný 

popis pre predaj PHM prostredníctvom Palivových kariet bude uvedený v Prílohe č. 4 tejto Kúpnej Zmluvy.   
 

Bezolovnatý benzín s oktánovým číslom 95, kvalita: STN EN 228: prostredníctvom Palivových kariet 

1. Typ Palivovej karty: MOLGROUP Card GOLD SLOVAKIA , MOLGROUP 
Card GOLD EUROPE 

2. Množstvo PHM nakupovaných na ČS Max. 5.000.000,00 litrov 

3. Výška zľavy  v % na 1 liter 
bezolovnatého automobilového benzínu 
v základnej rade, s oktánovým číslom 
95 
 

 
 
3,57% 

4. Fakturačné obdobie:  
 

Jeden krát za kalendárny mesiac 
(Predávajúci vyhotoví súhrnnú faktúru za opakované 
dodania tovarov a služieb evidovaných 
prostredníctvom Palivových kariet v priebehu 
fakturačného obdobia) 

5. Splatnosť faktúr: 30 dní od doručenia faktúry kupujúcemu 

6. Poplatok za vydanie Palivových kariet 
v prvej žiadosti: 

bezplatne  

7. Poplatok za vydanie Palivových kariet v 
2. a ďalších žiadostiach, v prípade 
straty, odcudzenia alebo poškodenia: 

bezplatne  

 
 
 

Článok III. 
Podmienky poskytnutia zľavy 

 
3.1. Spôsob určenia kúpnej ceny PHM je stanovený v Rámcovej dohode. 

 
3.2. Kupujúci má nárok na odpočítanie zľavy, uvedenej v čl. II. bod 2.3 tejto Kúpnej zmluvy, z kúpnej ceny PHM 

v EUR bez DPH priamo vo faktúre za každý liter PHM. 
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Článok IV. 
Osobitné ustanovenia 

 
4.1. Kupujúci pre účely vystavenia a používania Palivových kariet vyplní Informačný formulár o kupujúcom, ktorý 

tvorí Prílohu č. 1 k tejto Kúpnej zmluve, ako aj Záväznú písomnú objednávku Kariet (Príloha č. 2 k tejto Kúpnej 
zmluve), v ktorej uvedie počet, typ a variant požadovaných Palivových kariet (podľa Prílohy č. 4 k tejto Kúpnej 
zmluve). Bez riadneho a úplného vyplnenia všetkých požadovaných údajov (Príloha č. 1 a 2) kupujúcim, 
nebude môcť predávajúci vystaviť a doručiť Palivové karty. Predávajúci na základe záväznej písomnej 
objednávky Kariet vystaví a doručí kupujúcemu Palivové karty do 21 dní od jej doručenia. 
 

4.2. Podmienky realizácie predmetu tejto Kúpnej zmluvy prostredníctvom subdodávateľov sa spravujú 
podmienkami uvedenými v Rámcovej dohode.  

 
 

Článok V. 
Trvanie a skončenie Kúpnej zmluvy 

 
5.1. Obdobie trvania tejto zmluvy je do vyčerpania predmetu tejto Kúpnej zmluvy, podľa čl. II bod 2.3. tejto Kúpnej 

zmluvy alebo do vyčerpania sumy 8.000.000,00 € s DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 
 

5.2. Na ukončenie tejto Kúpnej zmluvy sa primerane použijú ustanovenia článku X. Rámcovej dohody. 
 
 

Článok VI. 
Sankcie 

 
6.1. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry je predávajúci oprávnený požadovať úroky z omeškania 

v zákonom stanovenej výške. 
 

 
Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 
 

7.1. Táto Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch Zmluvných strán a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 
Zverejnenie zabezpečí kupujúci. 

 
7.2. Dňom podpisu tejto Kúpnej zmluvy sú Zmluvné strany svojimi prejavmi vôle viazané. Zmluvné strany 

vyhlasujú, že túto Kúpnu zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. 
  

7.3. Vzťahy Zmluvných strán, vyplývajúce z tejto Kúpnej zmluvy a jej Príloh a v tejto Kúpnej zmluve a v jej 
Prílohách bližšie neupravené, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Rámcovej dohody, Obchodného 
zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

 
7.4.  Jednotlivé ustanovenia každého článku a odseku tejto Kúpnej zmluvy a jej Príloh 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.  
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7.5. Akékoľvek zmeny tejto Kúpnej zmluvy je možné vykonať výlučne formou písomných očíslovaných dodatkov 
podpísaných oboma Zmluvnými stranami. 
 

7.6. Táto Kúpna zmluva je vyhotovená  v šiestich (6) rovnopisoch, pričom kupujúci obdrží štyri (4) rovnopisy a  
predávajúci dva (2) rovnopisy.  

 
7.7. Zmluvné strany prehlasujú, že táto Kúpna zmluva nebola uzavretá za nevýhodných podmienok alebo v tiesni, 

že si ju prečítali, jej obsahu a zneniu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju osoby oprávnené konať 
v mene Zmluvných strán podpisujú. 

 
7.8. Neoddeliteľnú súčasť tejto Kúpnej zmluvy tvoria tieto prílohy: 

Príloha č. 1:  Informačný formulár o kupujúcom a požiadavkách na funkcionalitu Palivových kariet 
Príloha č. 2:  Záväzná objednávka Palivových kariet 
Príloha č. 3:  Zoznam čerpacích staníc v Slovenskej republike 
Príloha č. 4:  Všeobecné podmienky pre používanie Palivových kariet     

 
 

Za predávajúceho: 

V Bratislave, dňa .................... 

 

 

 

 

Ing. Slavomír Jusko 
manažér – Predaj palív a špeciálnych produktov 

 

 

 

 

Ing. Barbora Mlyneková 
manažér – Produktový manažment a starostlivosť 

o zákazníka 

 

 

Za kupujúceho: 

V Bratislave, dňa .................... 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Oparty 
štátny tajomník 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 


