D OD A T O K č.l
ku Zmluve o predaji motorov)'Ch paliva iných tovarov a služieb prostredníctvom palívov)'ch kariet spoločnosti SLOVNAFT. a.s.
(ďalej v texte iba ..zmluva")
uzatvorená v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 51311991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
Číslo Kúpnej zmluvy: 0622338/00CRZ

*

1. SLOVNAFT, a.s.:
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo I
82~ 12 Bratislava
Slovenská republika
Kontaktná osoba:
Kontaktn)' telefón:
Kontaktný fax:
Kontaktn)' e-mail:

Císlo účtu: 1429778653/0200

2. Zákazník
Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Císlo účtu: 7000310609/8180

IČO: 31 322832
DlČ: 2020372640
IČ DPH: SK2020372640
Zuzana Turocyová

Svätoplukovo námestie 4
95053 Nitra
Slovenská republika

+421-02-58597645
+421-02-58599125
zuzana. turocyova@slovnaft.sk

Kontaktný telefón:

+421-905-205-827

Kontaktný e-mail:

adela,bírova@dab.sk

Spoločnosľ zapísaná v obchodom regístri Okresného súdu
Bratislava l, odd. Sa vložka č.: 426/B
Zastúpená:
Ing. Róbert Janiga
Ing. Slavomír Jusko
Vedúcí-Regíón Západ
Vedúci-Región Sever
ďalej v texte len ..SLOVNAFT. a.s:·

Kontaktná osoba:

IČO: 00164895

mč:
IČDPH:
Adela Bírová

Zastúpená:
Ján Greššo
riadíteľ
ďalej v texte len ..Zákazník"

•

Zmluvné strany lll'edené v é'lánku l. tohto Dodatku sa v súlade s Článkom V. odsekom 2 Zmluvy č. 0622338 OOCRZ u=atvorenej di1a
30.12.20/1, dohodli najej predi::ení na ďalšie obdobie ..

•

Zmluvné strany sa dohodli, ::e ods. 2 Článku l'. Zmluvy ''Zál'erečné IIstanol'enia ", sa I'ce/ku vypúšťa a nahrád=a novým =nením
nasledovne:
..Zmlu\·a sa uzat\'ára na dobu určitú do 31.12.2013 odo diía nadobudnutia jej platnosti. Po dohode oboch Zmluvných strán je možné
pisomným ododatkom túto Zmluvu predižiť na d'alšie obdobie:'

•

/.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, ::e Článok II. Zmluvy "Predmet Zmluvy, kúpna cena, čerpacie stanice a platobné podmienky" , sa vcelku
vypúšťa a nahrád=a novým =není/ll nasledovne:

,,11. Predmet Zmluvy, kúpna cena, čerpacie stanice a platobné podmienky
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok SLOVNAFT. a.s. vydať palivové kany zákazníkovi (GOLD (Zlatá) karta. SILVER (Strieborná)
karta. GOLD (Zlatá) zamestnanecká a GREE (Zelená) predplatná karta v zmysle tohto článku Zmluvy. ďalej len ..Palívové kartY"
v príslušnom tvare) a umožniť mu nakupovať motorové palivá (benziny. motorovú naftu a LPG. dostupné na rrislušnej čerpacej
stanici). ďalšie tovary a služby na príslušných čerpacích staniciach \' síeti spoločností SLOVNAFT. a.s. (ďalej len ..ČS..) alebo
v zahraničí podľa Prílohy Č. l tejto Zmluvy. Predmetom tejto Zmluvy je súčasne záväzok Zákaznika prijať Palivové karty. splniť
záväzky podľa tejto Zmluvy a v súlade s touto Zmluvou platiľ za tovar a služby zakúpené Palivov)'mí kartami.
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach používania Palivových kariet, pričom ich podrobný popis je uvedený vo
Všeobecných obchodných podmienkach pre použivanie palivových kariet spoločnosti SLOVNAFT. a.s., ktoré tvoria neoddeliteľnú
súčasľ tejto Zmluvy ako jej Príloha Č. I (ďalej len ,.VOp'·):

l. Typ palivovei kartv:
2.
Množstvo
motorových
palív
nakupovaných na ČS počas obdobia I roka
od prvého
dňa
fakturačného
obdobia
v ktorom bola Palivová karta prv)' krát
použitá:

GOLD (Zlatá) karta. SILVER (Strieborná) karta spoločnosti SLOVNAFT. a.s.
7000 litrov

3. Kúpna cena motorovj'ch
palív nakúpenj'ch
na ČS: (definovaná
v článku 8, odsek 8.1
VOP)

V prípade nákupu na GOLD (Zlatú) karlu. SILVER (Striebornú)
kaltu. GOLD (Zlatú)
zamestnaneckú
kartu podra Karto\'ej cenníkovej ceny príslušného
motorového
paliva
spoločností SLa
AFT. a.s. znížcnej 00,0096 € /1 litcr bcz dane z pridancj hodnot)'.

Po uplynutí 12 kalcndárnych
mesiacov spoločnosť
SLOVNAFT.
a.s. vyhodnotí podfa
čl. 8.16. platn)'ch
motorO\'ých
palív na CS
VOP plnenie množstva
nakúpen)'ch
uvcdeného v bode 2.2. Zmluvy naslcdovne:
V prípade odobratia množstva väčšieho ako množstva
49999 litrov (platí prc Tempo
Plus 95. ECO+ Autoplyn (LpG). Tempo Plus Díescl. EVO DieseI. Tempo Plus 95 U l.
EVO Benzín) má Zákazník nárok na ďalšie zníženie ccny \0 \)'ške 0,0015 € za každ)'
liter odobratého množst\'a tovanl. V takom prípade \'yhotoví na toto množs!\'o
SLOV
AFT, a.s. Zákazníkov í opravnú
faktúru (dobropis).
V prípade
odobratia
množstva
prevyšujúceho
množstvo
uvedené
v tomto bode bude nárok na ďalšíe
zníženie ceny riešen)' osobitne v súlade s platnými intern)'mi pravidlami
spoločnosti
SLOVNAFT.
a.s. vzťahujúcimí
sa na systém zliav/príplatkov.
Prílohou takejto opravnej
faktúry (dobropisu
/ ťarchopisu)
bude zoznam všetk)'ch
relcvantných
faktúr za skutočne odobrat)' tovar v súladc Článkom 8 .. bod 8.16. VOP.

ZI'ava sa nevzťahuje na nákup služieb, mazív. doplnkov pre starostlivosť
o autá a ani
na iný obchodný tovar. nakúpený na príslušnej ČS.
Základom
pre určenie množstva
motorov)'ch
palív je objem v litroch nameran)' na
v)'dajných stojanoch ČS.
4. Fakturačné

obdobie:

Dva krát za kalendárny mesiac pre nákupy na území SR a d\'a krát za kalendárny
mesiac pre nákupy v zahraničí
(SLOVNAFT.
a.s. vyhotoví súhrnnú faktúru za opakované dodania tovarov a služieb
evidovaných
prostredníctvom
pali\'o\')'ch kariet v priebehu fakluračného obdobia.)

5. Splatnosť:
6. Poplatok za vydanie
v prvej žiadosti:

30 dni od vystavenia
palivových

kariet

7. Poplatok za vydanie palivových
kariet
a d'alších žiadostiach,
v prípade straty,
odcudzenia
alebo poškodenia:
8. Kreditnj' limit:
9. Zabezpečenie:

faktúry

podra Čl. 17 VOP
v 2.
podľa Čl. 17 VOP
Krcditný limit Zákazníka
v zmysle
Kúpnej zmluv)' vo v)'ške -t 800 f.

Článku

10. VOP je stanoven)'

1160,-t0,- f
V zmysle Článku 10.. odseku 10.3. VOP sa Zmluvné
záväzkov
Zákazníka
z tejto Zmluvy, pričom výška
1160,-t0,- f, a to vo forme (depozit) s platnosťou
do
mcsíaca
nasledujúceho
v ktorom došlo
po mesiaci,
prcdpokladu.
žc všetky pohľadávky
SLOVNAFT.
a.S.
v celej výške uspokojcné.

ku dľiu podpisu

strany dohodli na zabezpečcní
na
zabezpečenia
sa stanovuje
poslcdného
dňa kalendárneho
k ukončcniu
Zmluvy a to za
vyplývajúce
zo Zmluvy boli

•

Zmluvné stran)' berú na vedomie. ::e =lľIenyKúpnej =mluvy, uskutočnené týmto Dodatkom, sa vo \'=I'ahuZm/ill'n)'ch strán uplatnia a::
odo dňajeho účinnosti tak ako je uI'edená l' ('Iánku III. odsek 2. V pripade =meny mno::stva tovaru lI\'edeného l' ('Iánku II. odseku 2.
ZmIU\~l'je 111110::.1'11'0
/I\'edené \' Dodalku tak. ::e uvád=a aj mno::stl'o dodané pred účinnost'ou tohto Dodatku uprm'ené o dohodnutlÍ
=menu.

l.
2.

Zmluvné strany sa dohodli, ::eostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neholi uvedené v ('lánkulI. tohto Dodatku, ostávajú nť=menené.
Tento Dodatok nadobúda platnost' a lÍčinnosť dňom podpisu ohidvoch Zm/iIVn)''C!1strán a tvorí neoddelilef'l1Ií súčasť Zmluv)'.
" prípade, ::e Zmluvné stron)' nepodpíšu tento Dodatok l' rovnak)' deň, Dodatok nadobudne platnost' a účinnost' d/tom podpisu lej
Zmluvnej strany, klorá Dodatok podpísala neskôr.
Odo dňa platnosti a účinnosti tohlO Dodatku slÍ Zmluvné strom' svojimi prejavmi vôle via=ané.

3.

-/.
5.

Doda/ok je \:\·11O/0\·em'" dmch rovnopisoch. priéom ka=dá Zmlll\'l1á s/rana dostane jeden rO\'l1opis.
Zmluvné s/ran." p,·ehlaslljlÍ, =e len/o Dodatok l1ebollcavrel)~ :a ne\:ýltodn,\'ch podmienok alebo \' /Iesni. ::e si /Joda/ok pre6tali, jeho
obsahll o :nenill poro:llme/i a na :mlk slÍhlaslI sjeho obsaltom ho osoby oprávnené koml/' v mwe I.mlllvl1.\'chs/rán podpislljlÍ,

SL O rXA FT a. s.
Ing. Milan BlallO
"edlÍci -Región predaja V)"chod
a segmen/ Preprava

o.s.
Ing Dušan Lisý
"edlÍci - Región predaja Západ
CIsegmelll .\"e:nClékov': čerpacie
stanice
SLOI'.\'AFT.

..·i);~;di~'A
~d·~~j~··~~~~~~
.~,.
:'iitre

Ján Creš o
riadilt '

Dodatok č.l k DOH O D E
o poskytnutí peňažnej zábezpeky

SLOVNAFT, a.s.
so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31322832
IČ DPH: SK2020372640
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, v oddieli Sa, vo vložke č. 426/B
bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Bratislava Ružinov, číslo účtu: 1933504555/0200
variabilný symbol 2222
v zastúpení: Ing. Milan Blaho, vedúci - Región Východ a segment Preprava
Ing. Dušan Lisý, vedúci - Región Sever a segment Priemysel
(ďalej len "SLOVNAFT")

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
so sídlom: Svätoplukovo námestie 4, 950 53 Nitra
IČO: 00164895
IČ DPH:
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000310609/8180
zastúpení: Ján Greššo, riaditeľ
(ďalej len "Zákazník")

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č.l k Dohode o poskytnutí penaznej
zábezpeky zo dňa 30.12.20 11 (ďalej len "Dohoda" ), ktorým menia obsah Dohody
uzatvorenej medzi zmluvnými stranami takto:

I. Predmet dodatku
1/ Článok 2 Dohody sa zmení a bude znieť nasledovne:
2.

"Zákazník sa zaväzuje, že najneskôr v deň uzavretia zmluvy zloží na bankový účet
spoločnosti SLOVNAFT, a.s. číslo účtu: 1933504555/0200 peňažnú zábezpeku vo
výške 1160,40,- EUR."

II. Záverečné ustanovenia
l.

Ustanovenia Dohody nezmenené týmto Dodatkom č. l zostávajú v platnosti v pôvodnom
znení.

2. Dodatok č.1 k zmluve
zmluvnými stranami.

nadobúda

platnosť

a účinnosť

dňom

podpísania

obidvoma

3.

Dodatok č.l k zmluve je vyhotovený
dostane jeden rovnopis.

4.

Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č.l prečítali, jeho obsahu
a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

SLOVNAFT, a.s.
Ing. Milan Blaho
vedúci - Región Východ

SLOVNAFT, a.s.
Ing. Dušan Lisý
vedúci - Región Sever

v dvoch rovnopisoch,

pričom každá zmluvná

strana

a zneniu porozumeli

Divadlo Andreia Bagara
Ján Greš,[)
riadit

r

