TaM trans spedition s.r.o.
935 52 Šárovce 545
SLOVAKIA

Všeobecné obchodné podmienky dodávok pre pohonné hmoty
Čl. I
Preambula
1. Predmetom činnosti obchodnej spoločnosti T a M trans spedition, s.r.o. so sídlom Šarovce 545,
935 52 Šarovce IČO: 34 140 425, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel
Sro, vložka č. 2267/N (ďalej len „predávajúci“) je najmä obchod s ropnými výrobkami.
2. Pre zabezpečenie požiadaviek a potrieb kupujúcich vydáva predávajúci tieto „Všeobecné
obchodné podmienky dodávok pre pohonné hmoty (ďalej len „VOP“ alebo „Všeobecné obchodné
podmienky pre pohonné hmoty“) , ktoré upresňujú vzájomný vzťah medzi predávajúcim a
kupujúcim a konkretizujú podmienky realizácie obchodu a ktorými sa riadia právne vzťahy medzi
ako predávajúcim a každou fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá je kupujúcim podľa
týchto VOP.
3. Tieto VOP upravujú podmienky dodávok pre pohonné hmoty.
4. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia kúpnou zmluvou, týmito VOP a pokiaľ
nie sú týmito dokumentmi upravené inak, riadia sa všeobecne záväznými právnymi predpismi
Slovenskej republiky, predovšetkým Obchodným zákonníkom. Predávajúci a kupujúci si môžu v
kúpnej zmluve alebo v iných dohodách, medzi nimi platne uzatvorenými, upraviť práva a
povinnosti odlišne od ustanovení týchto VOP. V prípade rozporov medzi takto účastníkmi
uzatvorenými dohodami, platí úprava vždy neskoršie uzatvorenej dohody. Zmeny vo VOP počas
trvania zmluvného vzťahu medzi účastníkmi nemajú vplyv na kúpnou zmluvou a dohodami
odlišne upravené práva, a to ani napriek tomu, že zmeny vo VOP boli vykonané neskôr.
Čl. II
Objednávka tovaru
1. Písomná objednávka musí obsahovať minimálne nasledovné údaje: obchodné meno, sídlo, IČO, v
prípade právnickej osoby, resp. meno a priezvisko, trvalé bydlisko a dátum narodenia v prípade
fyzickej osoby kupujúceho, IČ DPH (ak je kupujúci) platcom DPH, druh tovaru, množstvo tovaru,
požadovaný časový harmonogram dodávok tovaru, miesto dodania tovaru, meno a priezvisko
osoby oprávnenej vybavovať objednávku tovaru spolu s jej podpisom.
2. Potvrdením (akceptáciou) objednávky predávajúcim dochádza medzi predávajúcim a kupujúcim k
uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Predávajúci objednávku kupujúceho potvrdí prostredníctvom e-mailu
alebo faktickým plnením/ splnením objednávky – dodaním tovaru kupujúcemu. Objednávka
zaväzuje predávajúceho až po tom, ako potvrdil kupujúcemu jej akceptáciu. Potvrdená
objednávka je pre kupujúceho záväzná.
3. Objednávky tovaru zašle kupujúci predávajúcemu na formulári podľa Prílohy č. 1, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou Rámcovej kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim, a
to e-mailom na adresy kontaktných osôb predávajúceho uvedených v Prílohe č. 2, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou Rámcovej kúpnej zmluvy najneskôr do 12:00 hod. pracovného dňa,
ktorý predchádza dňu realizácie objednávky. Objednávky tovaru na sobotu, nedeľu a pondelok
musia byť doručené predávajúcemu vždy v piatok najneskôr do 12:00 hod. V prípade štátnych
sviatkov objednávky musia byť doručené predávajúcemu vždy v posledný pracovný deň pred
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štátnym sviatkom/ami najneskôr do 12:00 hod. a to na objednávky, ktoré majú byť realizované
počas štátneho sviatku a zároveň aj na objednávky, ktoré majú byť realizované v prvý pracovný
deň nasledujúci po štátnom sviatku/och. Uvedené platí pri objednávkach, ktoré majú byť
realizované zmluvným prepravcom T a M trans spedition, s.r.o.. Objednávky, ktorých prepravu si
zabezpečuje samotný kupujúci prípadne jeho zmluvný prepravca musia byť doručené
predávajúcemu najneskôr do 12:00 hod pracovného dňa. Objednávky na sobotu, nedeľu a
pondelok, ktoré majú byť realizované samotným kupujúcim prípadne jeho zmluvným prepravcom
musia byť doručené predávajúcemu najneskôr v piatok do 12:00 hod. V prípade štátnych sviatkov
objednávky, ktoré majú byť realizované samotným kupujúcim prípadne jeho zmluvným
prepravcom musia byť doručené predávajúcemu vždy v posledný pracovný deň pred štátnym
sviatkom/ami najneskôr do 12:00 hod. a to tak objednávky, ktoré majú byť realizované počas
štátneho sviatku a tiež aj na objednávky, ktoré majú byť realizované prvý pracovný deň
nasledujúci po štátnom sviatku/och. V prípade, že do 12:00 hod. (pre prípad realizácie dodávok
samotným kupujúcim prípadne jeho zmluvným dopravcom) aktuálny kredit limit kupujúceho
nebude dostatočný na uvoľnenie jeho objednávok na nasledujúce obdobie, predávajúci si
vyhradzuje právo nepotvrdiť objednávku kupujúceho, o čom ho bude predávajúci informovať
najneskôr do 16:00 hod. (pre prípad realizácie dodávok samotným kupujúcim prípadne jeho
zmluvným dopravcom) toho istého dňa e-mailom. Minimálne množstvo jedného druhu pohonnej
látky, ktoré môže kupujúci objednať u predávajúceho v prípade realizácie dodávky pohonných
hmôt autocisternou predávajúceho alebo autocisternou jeho zmluvného dopravcu, je 5 000 L.
Kontaktné údaje osôb oprávnených vybavovať objednávky tovaru za predávajúceho a
kupujúceho alebo e-mailová adresa kupujúceho, z ktorej budú kupujúcim odosielané objednávky
tovaru sú uvedené v Prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Rámcovej kúpnej zmluvy
uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci vyhlasuje, že je oprávnený poskytnúť
predávajúcemu osobné údaje osôb oprávnených vybavovať objednávky tovaru podľa kúpnej
zmluvy a týchto VOP ako aj vodičov podľa bodu 6. tohto článku, a to v zmysle ustanovenia § 78
ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, resp. na inom právnom základe v
súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných
údajov.
Kupujúci je povinný nahradiť/zaplatiť predávajúcemu všetky a akékoľvek oprávnené náklady
vzniknuté z dôvodu zmien objednávky kupujúceho (akceptovanej predávajúcim), a to na základe
vyúčtovania predloženého predávajúcim spolu s dokladmi preukazujúcimi výšku takto
vynaložených nákladov.
Kupujúci je povinný predložiť predávajúcemu pred zahájením odberu tovaru vlastnými
autocisternami alebo autocisternami tretej strany písomný zoznam vozidiel, mená a priezviská
vodičov, prípadne identifikačné údaje špedičných spoločnosti oprávnených k odberu tovaru. V
prípade zmeny v oprávnení je kupujúci toto povinný ihneď písomne oznámiť predávajúcemu.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné škody, spôsobené kupujúcemu odberom tovaru
spoločnosťou alebo technikou, ktorá nebola kupujúcim vybratá zo zoznamu oprávnených
spoločností.
Kupujúci je povinný predložiť predávajúcemu pred zahájením odberu tovaru fotokópiu povolenia
na distribúciu minerálneho oleja, povolenia na predaj minerálneho oleja alebo osvedčenia o
zaradení do evidencie spotrebiteľov pohonných látok vydané príslušným colným úradom v
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zmysle ustanovenia § 25b zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v
platnom znení. Na žiadosť predávajúceho je kupujúci povinný pred zahájením odberu tovaru
predložiť predávajúcemu originály dokumentov uvedených v tomto bode k nahliadnutiu.
Čl. III
Platobné podmienky
1. Základné platobné podmienky sa riadia Rámcovou kúpnou zmluvou uzavretou medzi
predávajúcim a kupujúcim.
2. Dňom expedície tovaru sa rozumie dátum odovzdania tovaru predávajúcim kupujúcemu.
3. Predávajúcemu vzniká povinnosť vystaviť po dodaní tovaru faktúru, pričom čas dodania tovaru
kupujúcemu (vyskladnenia) je zároveň dňom zdaniteľného plnenia v zmysle ustanovení zákona č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Predávajúci doručí faktúru
kupujúcemu. Strany sa dohodli na dennej fakturácii.
4. Faktúra musí obsahovať: označenie faktúry a jej poradové číslo, obchodné meno (meno a
priezvisko), sídlo (adresu bydliska) a IČ DPH predávajúceho a kupujúceho, množstvo a druh
dodaného tovaru, číslo objednávky, deň plnenia, deň vystavenia faktúry a lehotu jej splatnosti,
cenu za jednotku množstva tovaru a ďalšie cenové náležitosti, základ dane, uplatnenú sadzbu
dane, výšku dane, celkovú fakturovanú sumu, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý
má byť vykonaná úhrada.
5. Doba splatnosti faktúry je 30 dní, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak, a počíta sa odo dňa
jej vystavenia predávajúcim. Pokiaľ deň splatnosti výpočtom vychádza na deň pracovného pokoja
alebo pracovného voľna, je deň splatnosti stanovený na najbližší nasledujúci pracovný deň. Dňom
zaplatenia sa rozumie termín, keď sú predávajúcemu finančné prostriedky pripísané na účet v
peňažnom ústave uvedenom na príslušnej faktúre.
6. V prípade zistenia rozdielu medzi vyfakturovanou sumou a dohodnutou kúpnou cenou tovaru
podľa Rámcovej kúpnej zmluvy je kupujúci povinný ihneď upozorniť predávajúceho na zistený
rozdiel. Predávajúci je povinný do päť dní preveriť rozporné skutočnosti a v oprávnenom prípade
vystaviť novú faktúru s novou lehotou splatnosti. Kupujúci sa nedostáva do omeškania s platením
kúpnej ceny tovaru, kým predávajúci nepreverí oprávnenosť vyfakturovanej sumy kúpnej ceny
tovaru a nevystaví novú faktúru s novou lehotou splatnosti, pričom na pôvodnú faktúru vystaví
predávajúci daňový dobropis. Chybnú faktúru vráti kupujúci predávajúcemu. Predávajúci môže
navrhnúť iný postup vedúci bez zbytočného odkladu k vyrovnaniu zisteného rozporu.
7. Kupujúci je povinný uviesť na doklade, ktorým dáva banke príkaz na úhradu kúpnej ceny
príslušné identifikačné údaje (variabilný symbol - číslo faktúry a konštantný symbol), aby
predávajúci mohol príslušnú platbu identifikovať.
8. Ak sa dostane kupujúci do omeškania s platením kúpnej ceny dohodnutej v kúpnej zmluve, je
povinný zaplatiť predávajúcemu úroky z omeškania vo výške 0,06% z dlžnej sumy za každý deň
omeškania, pokiaľ v Rámcovej kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak. Zmluvné strany sa zároveň
dohodli, že v prípade, ak je kupujúci s platením kúpnej ceny tovaru v omeškaní dlhšom ako 28
kalendárnych dní, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z
celkovej kúpnej ceny tovaru za každý deň omeškania.
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9. Pokiaľ platobná disciplína kupujúceho nie je v súlade so zmluvne dohodnutou dobou splatnosti
faktúr vzniká predávajúcemu právo obmedziť, alebo dočasne pozastaviť dodávky tovaru do
vyriešenia platobnej disciplíny kupujúceho.
Čl. IV
Zabezpečenie záväzkov kupujúceho
1. Predávajúci nie je povinný plniť/je oprávnený odoprieť plnenie, pokiaľ kupujúci na jeho žiadosť
neurobí zodpovedajúce zabezpečenie splnenia svojich povinností, najmä zabezpečenie úhrad
doterajších pohľadávok a pohľadávok vzniknutých plnením dodávok podľa uzatvorenej Rámcovej
kúpnej zmluvy. Toto ustanovenie platí v prípade, že kupujúci je v omeškaní s platením svojich
splatných záväzkov voči predávajúcemu v vzniknutých titulom uzavretej Rámcovej kúpnej zmluvy
alebo z iného titulu.
2. Pokiaľ je kupujúci v omeškaní s plnením svojich povinností vyplývajúcich mu z Rámcovej kúpnej
zmluvy, má predávajúci právo odoprieť kupujúcemu plnenie svojich záväzkov z Rámcovej kúpnej
zmluvy. Predávajúci v takom prípade nie je v omeškaní a toto konanie predávajúce nezakladá
právo kupujúceho na odstúpenie od Rámcovej kúpnej zmluvy.
Čl. V
Prechod práv
Prechod nebezpečenstva škody na tovare a pravidlá k nakladania s tovarom sa riadia
medzinárodnými obchodnými podmienkami INCOTERMS 2010, ak nie je v Rámcovej kúpnej
zmluve dohodnuté inak. Okamih prechodu vlastníckeho práva k tovaru z predávajúceho na
kupujúceho bude zmluvnými stranami dohodnutý v Rámcovej kúpnej zmluve.
Čl. VI
Akosť tovaru
Ak nie je v Rámcovej kúpnej zmluve dohodnuté inak, je predávajúci povinný dodať kupujúcemu
tovar v akosti podľa príslušných ustanovení EN a STN pre dodávky požadovaného druhu tovaru.
Osvedčenie akosti tovaru sa uskutoční označením tovaru príslušnou akostnou normou v
nákladnom liste alebo na dokumente označenom ako Atest kvality. Atest osvedčujúci kvalitu
tovaru zasiela predávajúci kupujúcemu najneskôr do 3 dní odo dňa dodania tovaru. Pri expedícii
tovaru autocisternami sa Atest kvality vydáva vodičovi autocisterny.
Čl. VII
Vady tovaru, Reklamácie
1. Zodpovednosť za vady tovaru, ako aj práva a povinnosti z nej vyplývajúce sa riadia právnymi
predpismi platnými na území Slovenskej republiky a taktiež týmito VOP.
2. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré mal tovar v čase prechodu nebezpečenstva škody
na tovare na kupujúceho. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré na ňom vznikli po
prechode nebezpečenstva škody na tovare v dôsledku prepravy, vonkajších zásahov a vplyvov,
zásahov tretích osôb, za ktoré predávajúci nezodpovedá.
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3. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vady dodaného tovaru do 7 dní po tom, čo Kupujúci
skutočne zistil, že mu bol dodaný taký tovar, ktorý má vady, najmä ak dodaný tovar nezodpovedá
príslušným právnym predpisom a technickým normám.
4. Reklamovaný tovar musí byť až do rozhodnutia predávajúceho o oprávnenosti reklamácie
ponechaný v pôvodnom obale. Pôvodným obalom sa rozumie sklad predávajúceho alebo cisterna
(autocisterna), predávajúceho. Kvalitu tovaru mimo pôvodný obal nemožno reklamovať.
5. Kupujúci je povinný v písomnom oznámení o vadách (reklamácia) predávajúcemu uviesť:
a) tovar, na ktorom sa vady vyskytli, s uvedením minimálne druhu a množstva vadného
tovaru,
b) miesto, kde sa tovar nachádza,
c) opis vady (ako sa prejavuje),
d) telefonický kontakt a zodpovednú osobu, s ktorou bude predávajúci za účelom
odstránenia vád komunikovať.
6. Kupujúcemu zanikajú práva z vád tovaru, ktoré:
a) kupujúci neoznámil predávajúcemu v súlade s týmito VOP,
b) ktoré kupujúci nezistil, pričom zistiteľné pri vynaložení odbornej starostlivosti boli, pretože
nevykonal obhliadku tovaru pri prevzatí tovaru alebo ju nevykonal s odbornou
starostlivosťou,
c) ktoré kupujúci zistil neskôr ako určujú tieto VOP, napriek tomu, že boli zistiteľné pri
vynaložení odbornej starostlivosti. Predávajúci je povinný do 5 pracovných dní od
doručenia oznámenia o vade tovaru rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie kupujúceho
alebo, pokiaľ nie je možné o oprávnenosti reklamácie rozhodnúť bez obhliadky tovaru, tak
v tejto lehote zabezpečí obhliadku tovaru.
7. Kupujúci poskytne predávajúcemu plnú súčinnosť, aby obhliadku reklamovaného tovaru mohol
vykonať. Pokiaľ bude reklamácia oprávnená, predávajúci zároveň v čase určenom na rozhodnutie
o oprávnenosti reklamácie podľa týchto VOP určí lehotu a spôsob odstránenia vady.
8. Kupujúci je povinný pri vybavovaní reklamácie zabezpečiť predávajúcemu alebo ním povereným
osobám prístup k tovaru a poskytnúť plnú súčinnosť, aby predávajúci mohol odstrániť vady na
tovare.
9. Prebiehajúce reklamačné konanie neoprávňuje kupujúceho neuhradiť faktúru vystavenú
kupujúcemu predávajúcim.
10. V prípade, že kupujúcemu nebude reklamácia uznaná, náklady spojené s riešením reklamácie,
ktoré vzniknú predávajúcemu, je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť.
11. V prípade, ak kupujúci namieta množstvo tovaru dodaného predávajúcim, predávajúci vykoná
opätovné merania množstva tovaru priamo v mieste dodania. Kupujúci je povinný akceptovať
meranie vykonané predávajúcim.
12. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v obaloch, ktoré spĺňajú podmienky bezpečnej
prepravy a ochrany tovaru. V prípade výdaja tovaru do obalu (resp. cisternového cestného
prepravníka) kupujúceho, predávajúci nezodpovedá za vady akosti tovaru. Kupujúci zodpovedá za
škody spôsobené predávajúcemu zlým technickým stavom vlastných obalov a CCP (cestných
cisternových prepravníkov), do ktorých kupujúci žiada výdaj tovaru.
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Čl. VIII
Realizácia dodávok
1. Spôsob výdaja tovaru do autocisterien kupujúceho alebo jeho dopravcu sa riadi prevádzkovým
poriadkom plniaceho zariadenia. Kupujúci sa zaväzuje oboznámiť sa s predpismi a ustanoveniami
spojenými s prevádzkou plniaceho zariadenia predávajúceho a dodržiavať ho.
2. Predávajúci urobí na žiadosť kupujúceho alebo ním poverenej dopravnej spoločnosti
oboznámenie obsluhy automobilových cisterien s bezpečnostnými predpismi platnými pre
prevádzku tohto zariadenia. Akékoľvek škody zavinené dopravcom kupujúceho sa považujú za
škody zavinené kupujúcim.
3. Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby autocisterny neobsahovali iné zbytkové produkty, vodu
alebo ďalšie produkty a prímesi.
4. Dopravca bude za kupujúceho preberať na stáčacom prijímacom mieste dohodnuté dopravné
doklady, na ktorých vodič svojím podpisom potvrdí správnosť uvedených údajov. Kupujúci potvrdí
prevzatie tovaru svojou pečiatkou a podpisom na dodacom liste. Na stáčacom prijímacom mieste
dopravca nechá iba kópiu potvrdeného nákladného listu.
5. Kupujúci alebo jeho dopravca v celom rozsahu zodpovedá za to, že má všetky povolenia, licencie
a oprávnenia k preprave rafinérskych výrobkov v zmysle príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov. Kupujúci alebo jeho dopravca rovnako zodpovedá za včasné predĺženie ich
platnosti, pokiaľ by počas účinnosti týchto VOP ich platnosť skončila. Pre zabezpečenie prepravy
rafinérskych výrobkov (tovaru) je kupujúci alebo jeho dopravca povinný mať k dispozícii vhodné
typy vozidiel. Kupujúci alebo jeho dopravca je povinný používať iba vozidlá zodpovedajúce
medzinárodným predpisom o preprave nebezpečného tovaru, najmä Európskej dohode o
medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).
6. Vozidlo kupujúceho alebo jeho dopravcu vykonávajúce prepravu rafinérskych výrobkov (tovaru)
musí byť v dobrom technickom stave a čisté.
7. Kupujúci alebo jeho dopravca zodpovedá za to, že vozidlo bude riadiť zodpovedný a vyškolený
vodič, splňujúci všetky požiadavky ustanovené príslušnými platnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi a to najmä , že vodič absolvoval školenie o preprave nebezpečného tovaru v
zmysle predpisu ADR a disponuje platným osvedčením preukazujúcim túto skutočnosť . Kupujúci
alebo jeho dopravca ďalej zodpovedá za to, že jeho vodiči budú dodržovať všetky platné
všeobecne záväzné právne predpisy a inštrukcie pre prepravu a manipuláciu s tovarom.
8. Kupujúci je povinný predložiť predávajúcemu pred zahájením odberu tovaru vlastnými
autocisternami alebo autocisternami tretej strany písomný zoznam vozidiel, mená vodičov,
prípadne špedičných alebo tovar preberajúcich spoločností, oprávnených k odberu tovaru. V
prípade zmeny v oprávnení k odberu tovaru je kupujúci toto povinný ihneď písomne oznámiť
predávajúcemu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné škody, spôsobené kupujúcemu
odberom tovaru spoločnosťou alebo technikou, ktorá nebola kupujúcim vybratá zo zoznamu
oprávnených spoločností.
9. Kupujúci v celom rozsahu zodpovedá za akúkoľvek škodu vzniknutú v dôsledku porušenia jeho
povinností podľa tohto článku VOP.
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Čl.IX
Vyššia moc
1. Nesplnenie alebo oneskorené plnenie akéhokoľvek záväzku podľa tejto zmluvy ktoroukoľvek zo
zmluvných strán, ktoré bolo zapríčinené výhradne zásahom okolností definovaných v ust. § 374
Obchodného zákonníka v platnom znení (najmä nie však výlučne živelné pohromy, výpadky v
dodávkach ropy, zákazy, nariadenia a príkazy vládnej inštitúcie majúcej právomoc nad stranami
tejto zmluvy, povstaním, vojnou, štrajkami alebo inými stranami nekontrolovateľnými
skutočnosťami) nebude považované za porušenie tejto zmluvy, pokiaľ strana, ktorej bolo
zabránené v dodržaní zmluvy vykoná všetky potrebné opatrenia k dodržaniu tejto zmluvy, ktoré
je možné od nej spravodlivo požadovať.
2. V prípade akéhokoľvek neplánovaného obmedzenia výroby bude predávajúci rovnakým
pomerom krátiť dodávky všetkým svojim zmluvným partnerom. Základom pre stanovenie výšky
obmedzených dodávok budú skutočne odobraté množstvá v predchádzajúcom kalendárnom
mesiaci. Krátenie dodávok je predávajúci povinný oznámiť kupujúcemu písomne vopred. Krátenie
ani obmedzenie sa nesmie týkať dodávok v procese realizácie, t.j. riadne objednaných, resp. už
naplnených do CCP.
Čl. X
Oprávnené záujmy
Zmluvné strany sú v záujme naplnenia zmluvy povinné vzájomne spolupracovať a obozretne
postupovať v súlade so svojimi oprávnenými záujmami. Sú povinné sa navzájom informovať o
všetkých dôležitých okolnostiach týkajúcich sa realizácie zmluvy a na žiadosť druhej strany
bezprostredne podať vysvetlenie. Obidve zmluvné strany sú povinné v rámci svojich bežných
možností postupovať tak, aby minimalizovali prípadné škody, straty alebo riziká, vyplývajúce z
činností spojených s plnením zmluvných vzťahov alebo použitím produktov. Každá zo zmluvných
strán dôsledne zabezpečí dodržovanie dôvernosti obchodných informácií, ktoré medzi nimi v
dôsledku plnenia tejto zmluvy vznikli.
Čl. XI
Záverečné ustanovenia
1. Vzájomné vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené Rámcovou kúpnou zmluvou a týmito VOP, sa
riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom
znení.
2. Tieto VOP sú pre kupujúceho záväzné dňom podpisu Rámcovej kúpnej zmluvy.
3. Predávajúci je oprávnený meniť obsah VOP, pre kupujúceho sú však záväzné až doručením ich
nového znenia kupujúcemu.
4. Kupujúci je počas trvania kúpnej zmluvy povinný oznamovať bezodkladne predávajúcemu zmenu
obchodného mena, sídla, bydliska, IČO, bankového spojenia a ďalších údajov uvedených v kúpnej
zmluve. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu skutočnosť, že bolo začaté
konkurzné/reštrukturalizačné/exekučné konanie na jeho majetok a tiež, že kupujúci rozhodol o
svojom o zrušení a vstupe do likvidácie. Oznamovaciu povinnosť podľa predchádzajúcej vety je
kupujúci povinný si splniť voči predávajúcemu do 15 dní, odo dňa kedy niektorá z uvedených
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skutočností nastala, a to formou písomného oznámenia doručeného v uvedenej 15-dňovej lehote
predávajúcemu. V prípade porušenia oznamovacej povinnosti podľa tohto bodu, je kupujúci
povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100% nominálnej hodnoty pohľadávok
predávajúceho voči kupujúcemu k poslednému dňu stanovenej 15-dňovej lehoty.
V prípade, že kúpna zmluva alebo rámcová kúpna zmluva na dodávku pohonných hmôt je
uzatvorená na dobu určitú a žiadna zo zmluvných strán zmluvu nevypovie najneskôr dva mesiace
pred skončením doby na ktorú je uzatvorená a nedôjde k zrušeniu zmluvy alebo zániku zmluvy
z iných dôvodov, platnosť/účinnosť zmluvy sa automaticky predĺži vždy o dobu na ktorú bola
zmluva uzatvorená, maximálne však o jeden kalendárny rok s tým, že platia podmienky
dohodnuté podľa zmluvy v predchádzajúcej dobe jej platnosti/účinnosti.
Práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy prechádzajú v plnom rozsahu na prípadných
právnych nástupcov účastníkov.
Kupujúci je povinný bezodkladne oznámiť predávajúcemu skutočnosť, že tovar nadobudnutý od
predávajúceho na základe kúpnej zmluvy dodáva osobám podľa ustanovenia § 2 písm. a) body 1.
až 5. zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení
Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenie, reklamácia alebo akákoľvek iná písomnosť
doručovaná jedným účastníkom druhému účastníkovi podľa kúpnej zmluvy a týchto VOP sa
doručuje doporučenou poštou na adresu zmluvnej strany, ktorá je ako aktuálna adresa sídla
zapísaná v obchodnom registri alebo inom registri, v ktorom je zmluvná strana zapísaná alebo na
inú adresu, o ktorej má zmluvná strana vedomosť ako o adrese, na ktorej druhá zmluvná strana
preberá zásielky a bude sa považovať automaticky za doručenú na tretí pracovný deň odo dňa jej
opakovaného druhého odoslania jedným účastníkom druhému účastníkovi, po tom, čo prvý
pokus o doručenie účastníkovi, ktorému sa doručuje nebol úspešný, alebo keď tento takéto
oznámenie, alebo písomnosť odmietla prevziať. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností,
ustanovenie tohto odseku sa použije aj pre doručovanie písomného oznámenia o odstúpení od
zmluvy.
Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim.
Kupujúci podpisom na objednávke a/alebo kúpnej zmluve potvrdzuje, že tieto VOP od
predávajúceho prevzal, prečítal, ich obsahu porozumel a s týmto súhlasí.

Šarovce, dňa 06.12.2019

