OBCHODNÉ PODMIENKY ZABEZPEČENIA UDRŽIAVANIA NÚDZOVÝCH ZÁSOB ROPY A ROPNÝCH VÝROBKOV
AGENTÚRA PRE NÚDZOVÉ ZÁSOBY ROPY A ROPNÝCH VÝROBKOV

Obchodné podmienky zabezpečenia udržiavania
núdzových zásob ropy a ropných výrobkov Agentúry pre
núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov
Tieto Obchodné podmienky zabezpečenia udržiavania núdzových zásob ropy
a ropných výrobkov (ďalej len „OP“) upravujú vzájomné vzťahy medzi
Agentúrou pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, záujmové združenie
právnických osôb, so sídlom: Trnavská cesta 100, Bratislava 821 01,
Slovenská republika, IČO: 457 416 62, zapísané v Registri záujmových
združení právnických osôb, ktoré vedie Okresný úrad Bratislava pod
registračným číslom: ObU-BA-OVVS2-2013/55076, DIČ: 2023851863, IČ DPH:
SK2023851863 (ďalej len „Poskytovateľ“) a vybraným podnikateľom (ďalej
len „Vybraný podnikateľ“) vznikajúce v súvislosti so zabezpečením
udržiavania núdzových zásob ropy a ropných výrobkov Poskytovateľom pre
Vybraného podnikateľa. Tieto OP sa vydávajú v súlade s §273 zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení (ďalej len „Obchodný
zákonník“) a so zákonom č. 218/2013 Z.z. o núdzových zásobách ropy a
ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o núdzových zásobách“), a ďalšími
súvisiacimi záväznými predpismi. OP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy
o zabezpečení udržiavania núdzových zásob (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenej
medzi Vybraným podnikateľom a Poskytovateľom, na základe ktorej sa
Poskytovateľ
zaväzuje
poskytovať
Vybranému
podnikateľovi
služby
zabezpečenia udržiavania núdzových zásob ropy a ropných výrobkov a Vybraný
podnikateľ sa zaväzuje za poskytnutie týchto služieb zaplatiť Poskytovateľovi
dohodnutú cenu.
1

Vymedzenie pojmov

1.1

Ak si to kontext nebude vyžadovať inak, slová s veľkým začiatočným
písmenom budú mať v týchto OP nasledovný význam:

„Banková
záruka“

bude mať význam uvedený v článku 10.1 týchto OP;

„Cena“

bude mať význam uvedený v článku 6.1 týchto OP;

„Cenník“

bude mať význam uvedený v článku 6.7 týchto OP;

„Čisté
množstvo
dovezených
výrobkov“

znamená vo vzťahu k Vybranému podnikateľovi
Množstvo
dovezených
výrobkov
v príslušnom
kalendárnom mesiaci (i) znížené o množstvo vybraných
ropných výrobkov v zmysle Legislatívy v oblasti
núdzových zásob, vo vzťahu ku ktorým bola na základe
skutočnosti, ktorá vznikla po 1. februári 2014, vrátená
daň podľa Zákona o spotrebnej dani, ak sa tento nárok
týka Množstva dovezených výrobkov, prípadne (ii)
znížené aj o množstvo vybraných ropných výrobkov, na
ktoré nie je stanovená sadzba spotrebnej dane, ak sa s
nimi uskutočňujú rovnaké činnosti, pri ktorých možno za
ropné výrobky, na ktoré je ustanovená sadzba
spotrebnej dane, vrátiť daň a (iii) zvýšené o Dodatočné
množstvo výrobkov;

„Deň
prevzatia
núdzových
zásob“

znamená
deň
prevzatia
núdzových
zásob
Poskytovateľom v súlade s § 25 ods. 2 Zákona
o núdzových zásobách a ktorý je zverejnený na
webovom sídle Poskytovateľa;

„Dodatočné
množstvo
výrobkov“

znamená v príslušnom kalendárnom mesiaci akékoľvek
prípadné Množstvo dovezených výrobkov vo vzťahu ku
ktorému bola v tomto kalendárnom mesiaci na základe
právoplatného rozhodnutia vyrúbená spotrebná daň
podľa Zákona o spotrebnej dani alebo podľa colných
predpisov a Legislatívy v oblasti núdzových zásob za
obdobie po dni účinnosti Zmluvy, pričom ak by
z rozhodnutia nebolo zrejmé k akému obdobiu sa toto
dodatočné množstvo má priradiť, ale bolo by zrejmé, že
sa toto množstvo vzťahuje na celý kalendárny mesiac,
v ktorom došlo k nadobudnutiu účinnosti Zmluvy, tak sa
za toto množstvo bude považovať Množstvo dovezených
výrobkov určené právoplatným rozhodnutím za obdobie
celého
kalendárneho
mesiaca
v ktorom
došlo
k nadobudnutiu účinnosti Zmluvy;

núdzových
zásob“

vykonávacie predpisy, ako aj príslušné nariadenia
a smernice EÚ;

„Minimálny
limit
núdzových
zásob“

znamená minimálny limit núdzových zásob určený podľa
§ 7 Zákona o núdzových zásobách, ktorý oznamuje na
rozhodujúce obdobie Poskytovateľovi Správa rezerv
a ktorý zverejňuje Poskytovateľ na svojom webovom
sídle;

„Množstvo
dovezených
výrobkov“

znamená skutočné
výrobkov v litroch pri
kilogramoch, ktoré
Legislatívy v oblasti
mesiaci:

množstvo vybraných ropných
teplote 15 stupňov Celzia alebo v
Vybraný podnikateľ v zmysle
núdzových zásob v príslušnom

(i)

uviedol do daňového voľného obehu na území
Slovenskej republiky,

(ii)

prepravil na územie Slovenskej republiky
mimo pozastavenia dane na podnikateľské
účely,

(iii)

doviezol na územie Slovenskej republiky z
tretích štátov,

(iv)

uviedol do daňového voľného obehu, prepravil
alebo doviezol na územie Slovenskej republiky
na podnikateľské účely iným spôsobom, ako je
uvedené v bode (i) až (iii) vyššie;

Pokiaľ v týchto OP nie je uvedené inak, Množstvo
dovezených výrobkov vo vzťahu ku každému
vybranému podnikateľovi každomesačne do tridsiatich
(30) dní od skončenia mesiaca nasledujúceho po
príslušnom mesiaci oznamuje Poskytovateľovi Finančné
riaditeľstvo;
„Množstvo
núdzových
zásob“

znamená
množstvo
núdzových
zásob,
ktorých
udržiavanie je Vybraný podnikateľ v zmysle § 3 ods. 2
Zákona o núdzových zásobách povinný zabezpečiť
prostredníctvom Poskytovateľa;

„Opravná
faktúra“

bude mať význam uvedený v článku 6.5 týchto OP;

„Overovanie“

bude mať význam uvedený v článku 6.5 týchto OP;

„Oznámenie
o množstve“

znamená oznámenie, v ktorom Vybraný podnikateľ
oznamuje Poskytovateľovi presný a pravdivý údaj o
Čistom množstve dovezených výrobkov v štruktúre
a forme
podľa
vzoru
Oznámenia
o množstve
zverejnenom na webovom sídle Poskytovateľa;

„Povinnosť
zabezpečiť
udržiavanie
núdzových
zásob“

znamená povinnosť zabezpečiť udržiavanie núdzových
zásob v súlade s § 3 ods. 1 Zákona o núdzových
zásobách, ktorá sa vzťahuje na vybraných podnikateľov,
ktorí vo vzťahu k vybraným ropným výrobkom
vykonávajú činnosti definované v § 2 písm. d) Zákona
o núdzových zásobách;

„Pracovný
deň“

znamená deň okrem soboty alebo nedele alebo iného
dňa, ktorý je na Slovensku dňom pracovného pokoja;

„Rozhodujúci
mesiac“

bude mať význam uvedený v článku 6.5 týchto OP;

„Služby
udržiavania
núdzových
zásob“

znamená
služby, ktoré
poskytuje
Poskytovateľ
Vybranému podnikateľovi v súvislosti so zabezpečením
udržiavania núdzových zásob v množstve, akosti a na
účely uvedené v Zákone o núdzových zásobách bližšie
vymedzené v článku 4.1 týchto OP;

„Správa
rezerv“

znamená Správu štátnych hmotných rezerv Slovenskej
republiky;

„Udalosť
vyššej moci“

bude mať význam uvedený v odseku 11.6 týchto OP;

„Vybraný
podnikateľ“

znamená osobu, ktorá je vybraným podnikateľom
v zmysle Zákona o núdzových zásobách a na ktorú sa
vzťahuje Povinnosť zabezpečiť udržiavanie núdzových
zásob a ktorá uzatvorila s Poskytovateľom Zmluvu;

„DPH“

znamená daň z pridanej hodnoty v zmysle Zákona
o DPH a/alebo akúkoľvek obdobnú daň, ktorá ju
nahradí;

„Finančné
riaditeľstvo“

znamená Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky;

„Zabezpečené
záväzky“

bude mať význam uvedený v článku 9.1 týchto OP;

„Jednotkový
koeficient“

znamená hodnotu na účely výpočtu Ceny za
poskytovanie Služieb udržiavania núdzových zásob
platnú v čase rozhodujúcom pre jej výpočet uvedenú v
Cenníku podľa článku 6.7;

„Zábezpeka“

bude mať význam uvedený v článku 9.1 týchto OP;

„Legislatíva
v oblasti

znamená Zákon o núdzových zásobách, Zákon o
spotrebnej dani, a akékoľvek súvisiace zákony alebo

„Zákon
DPH“

o

„Zákon
o spotrebnej
dani”

znamená zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty, v znení neskorších predpisov;
znamená zákon č. 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z
minerálneho oleja, v znení neskorších predpisov;
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„Záväzné
predpisy“

bude mať význam uvedený v článku 4.2 týchto OP;

„Zmena“

znamená zmenu týchto OP alebo nahradenie aktuálnych
OP novými obchodnými podmienkami podľa článku
15.1,
alebo
zmenu
Jednotkového
koeficientu
upraveného v Cenníku podľa článku 15.2;

„Zmluva“

„Zmluvné
strany“
„Zmluvná
strana“

znamená zmluva o zabezpečení udržiavania núdzových
zásob uzatvorená medzi Poskytovateľom a Vybraným
podnikateľom;
a

bude mať význam uvedený v článku 6.5(ii) týchto OP;

„Zníženie
ceny“

bude mať význam uvedený v článku 6.5(i) týchto OP.

1.2

Pojmy použité v týchto OP, ktoré nie sú vymedzené v odseku 1.1
vyššie (ako napríklad vybrané ropné výrobky, núdzové zásoby
a pod.), budú mať význam, ktorý im pripisuje Legislatíva v oblasti
núdzových zásob.

1.3

Delenie týchto OP na články a body a vkladanie nadpisov slúži iba pre
ľahšiu orientáciu a definovanie odkazov v texte a nemá vplyv na
výklad ustanovení týchto OP. Výrazy „tieto OP, „v týchto OP“, „nižšie“
a podobné vyjadrenia sa vzťahujú na tieto OP v ich celosti (vrátane
akýchkoľvek prípadných Zmien ich znenia v budúcnosti) a nie iba na
niektorý jej konkrétny článok alebo bod alebo inú časť. Odkazy na
články, body uvedené v týchto OP sú odkazmi na články, body týchto
OP. Odkazy v týchto OP na „Zmluvu“ a podobné vyjadrenia sa
vzťahujú, pokiaľ si kontext nevyžaduje inak, na Zmluvu a OP v ich
celosti (vrátane akýchkoľvek prípadných dodatkov alebo doplnení v
budúcnosti) a ostatné interpretačné pravidlá podľa predchádzajúcej
vety sa použijú primerane.

1.4

Slová použité v týchto OP iba v jednotnom čísle sa vzťahujú aj na
množné číslo a naopak. Slová použité v akomkoľvek rode budú
zahŕňať mužský, ženský a stredný rod.

1.5

Výraz „osoba“ zahŕňa akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu,
združenie, nadáciu, inú entitu alebo osobu, ktorá má podľa práva
akejkoľvek jurisdikcie právnu spôsobilosť či už v plnom alebo
čiastočnom rozsahu.

2

Povinnosti Zmluvných strán

2.1

Poskytovateľ sa zaväzuje:

2.2

(ii)

vystaviť príslušnú faktúru Vybranému podnikateľovi riadne a
včas.

4.3

Vybraný podnikateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že
poskytovanie Služieb udržiavania núdzových zásob Poskytovateľom
nezakladá akékoľvek práva Vybraného podnikateľa k núdzovým
zásobám, a že Poskytovateľ môže nakladať s núdzovými zásobami
v súlade s Legislatívou v oblasti núdzových zásob bez ďalšieho
súhlasu alebo upovedomenia Vybraného podnikateľa.

4.4

Uvoľňovanie núdzových zásob v súlade so Zákonom o núdzových
zásobách
nepredstavuje
porušenie povinnosti
Poskytovateľa
poskytovať Služby udržiavania núdzových zásob, a to ani v prípade,
ak by ich uvoľňovaním došlo k poklesu stavu núdzových zásob pod
Minimálny limit núdzových zásob. Povinnosť Vybraného podnikateľa
platiť Cenu za poskytovanie Služieb udržiavania núdzových zásob nie
je
v akomkoľvek
ohľade
dotknutá skutočnosťou
uvedenou
v predchádzajúcej vete, ako ani samotným vyhlásením stavu ropnej
núdze Vládou Slovenskej republiky, ani prijatím iných opatrení na
riešenie stavu ropnej núdze, a žiadne ustanovenie Zmluvy a/alebo
týchto OP z dôvodu existencie týchto skutočností nezakladá právo
Vybraného podnikateľa odmietnúť platiť Cenu za poskytovanie Služieb
udržiavania núdzových zásob a ani nemôže byť interpretované tak,
aby túto povinnosť Vybraného podnikateľa na základe týchto
skutočností akýmkoľvek spôsobom obmedzovalo alebo inak
limitovalo. Skutočnosti uvedené v tomto článku 4.4 takisto nebudú
predstavovať podstatnú zmenu okolností, ktoré by zakladali právo
Vybraného podnikateľa odstúpiť od Zmluvy.

5

Množstvo núdzových zásob

5.1

Množstvo núdzových zásob vo vzťahu k Vybranému podnikateľovi sa
upravuje na mesačnej báze.

5.2

Množstvo núdzových zásob na kalendárny mesiac sa určí ako pomer
Množstva dovezených výrobkov Vybraným podnikateľom za
predchádzajúci mesiac k celkovému Množstvu dovezených výrobkov
všetkých vybraných podnikateľov, ktorí majú uzavretú Zmluvu
s Poskytovateľom, za predchádzajúci mesiac z jednej dvanástiny
Minimálneho limitu núdzových zásob podľa nasledujúceho vzorca:
MDVVP
MDVVVP

x

MLNZ
12

MNZ – znamená Množstvo núdzových zásob
MDVVP – znamená Množstvo dovezených
podnikateľom za predchádzajúci mesiac

zaplatiť za poskytnuté Služby udržiavania núdzových zásob
Cenu uvedenú v článku 6 v lehote a výške podľa týchto OP,

(ii)

poskytovať úplné a pravdivé údaje Poskytovateľovi (vrátane
údajov uvedených v Oznámení o množstve) a všetkým
príslušným orgánom verejnej správy v zmysle Legislatívy
v oblasti núdzových zásob, ktoré sú rozhodujúce pre určenie
Množstva dovezených výrobkov a Čistého množstva
dovezených
výrobkov
vo
vzťahu
k Vybranému
podnikateľovi,

(iii)

doručiť Poskytovateľovi za každý príslušný kalendárny
mesiac Oznámenie o množstve v súlade s týmito OP.

3

Podmienky
zásob

Služieb

udržiavania

3.1

Poskytovanie Služieb udržiavania núdzových zásob je podmienené
tým, že Vybraný podnikateľ je vybraným podnikateľom v zmysle
Zákona o núdzových zásobách, ktorý je povinný zabezpečiť
udržiavanie núdzových zásob v súlade s §3 ods. 1 Zákona
o núdzových zásobách.
Služby udržiavania núdzových zásob

4.1

Poskytovateľ poskytuje Vybranému podnikateľovi Služby udržiavania
núdzových zásob v Množstve núdzových zásob vypočítanom v súlade
s článkom 5 nižšie, a za týmto účelom Poskytovateľ vo svojom mene
a na vlastný účet:
obstaráva núdzové zásoby v zmysle Zákona o núdzových
zásobách,

Vybraným

MLNZ – znamená Minimálny limit núdzových zásob
5.3

Ak má Poskytovateľ k dispozícii údaje o Množstve dovezených
výrobkov Vybraným podnikateľom len za určitú časť kalendárneho
mesiaca, na účely výpočtu Množstva núdzových zásob vychádza
Poskytovateľ z predpokladaného Množstva núdzových zásob na tento
mesiac vypočítaného ako podiel Množstva dovezených výrobkov
Vybraným podnikateľom a počtu dní, za ktoré je tento údaj
k dispozícií, vynásobený počtom dní v tomto kalendárnom mesiaci.

5.4

Na základe písomnej žiadosti Vybraného podnikateľa doručenej
Poskytovateľovi, zašle Poskytovateľ Vybranému podnikateľovi
informáciu o Množstve núdzových zásob za konkrétny kalendárny
mesiac. Poskytovateľ vypočíta a zašle príslušnú informáciu o
Množstve núdzových zásob Vybranému podnikateľovi v lehote
šesťdesiatich piatich (65) dní odo dňa doručenia žiadosti Vybraného
podnikateľa.

6

Cena

6.1

Cena za každý kalendárny mesiac poskytovania Služieb udržiavania
núdzových zásob („Cena“) sa bude počítať ako súhrn:

núdzových

4

výrobkov

MDVVVP - znamená Množstvo dovezených výrobkov za predchádzajúci
mesiac všetkými vybranými podnikateľmi, ktorí majú uzavretú
Zmluvu s Poskytovateľom

Vybraný podnikateľ sa zaväzuje:

(i)

zabezpečuje obmenu a zámenu núdzových zásob.

Poskytovanie Služieb udržiavania núdzových zásob sa bude
vykonávať v súlade s podmienkami Zmluvy, týmito OP, Obchodným
zákonníkom a Legislatívou v oblasti núdzových zásob („Záväzné
predpisy“).

pričom:

poskytovať Služby udržiavania núdzových zásob v rozsahu
podľa Záväzných predpisov, a

poskytovania

(iii)

MNZ =

(i)

(i)

zabezpečuje skladovanie a ochraňovanie núdzových zásob,
a

4.2

znamená Vybraného podnikateľa a Poskytovateľa ako
zmluvné strany Zmluvy a Zmluvná strana znamená
ktorúkoľvek zmluvnú stranu Zmluvy,

„Zvýšenie
ceny“

(ii)

(i)

súčinu Jednotkového koeficientu a Čistého množstva
dovezených
výrobkov
prislúchajúcich
Vybranému
podnikateľovi za mesiac, pre ktorý sa Cena vypočítava,

(ii)

DPH v zákonom stanovenej výške, ak sa uplatňuje,
a prípadne ďalších daní a poplatkov splatných v súvislosti
s poskytovaním Služby udržiavania núdzových zásob, ak sa
uplatňujú v zmysle príslušných právnych predpisov.
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6.2

6.3

6.4

6.5

Vybraný podnikateľ je povinný najneskôr do trinásteho (13.) dňa
každého príslušného kalendárneho mesiaca doručiť Poskytovateľovi
Oznámenie o množstve za predchádzajúci kalendárny mesiac, pričom,
ak posledný deň tejto lehoty pripadne na iný ako Pracovný deň, je
Vybraný podnikateľ povinný doručiť Oznámenie o množstve
v predchádzajúci Pracovný deň. Na základe Oznámenia o množstve
Poskytovateľ vypočíta výšku Ceny za tento predchádzajúci kalendárny
mesiac. Za deň doručenia Oznámenia o množstve sa považuje deň
prijatia riadne vyplneného Oznámenia o množstve Poskytovateľom.
Vybraný podnikateľ v zmysle tohto článku udeľuje Poskytovateľovi
súhlas so spracúvaním všetkých údajov vedených v Oznámení o
množstve Poskytovateľom s výhradou, že ich Poskytovateľ použije
výlučne iba na účely Zmluvy.
V prípade, ak si Vybraný podnikateľ nesplní svoju povinnosť doručiť
Oznámenie o množstve v súlade s článkom 6.2, Poskytovateľ na účely
výpočtu Ceny za príslušný kalendárny mesiac použije pri určení
Čistého množstva dovezených výrobkov (i) najvyššiu hodnotu Čistého
množstva dovezených výrobkov za ktorýkoľvek z troch posledných
kalendárnych mesiacov, v ktorých Vybraný podnikateľ riadne doručil
Oznámenie o množstve so zaznamenaným Množstvom dovezených
výrobkov vyšším ako nula, pričom ak by Vybraný podnikateľ nedoručil
takéto Oznámenie o množstve aspoň za tri kalendárne mesiace, tak
(ii) najvyššiu hodnotu Čistého množstva dovezených výrobkov za
ktorýkoľvek z kalendárnych mesiacov, v ktorom Vybraný podnikateľ
riadne doručil Oznámenie o množstve, a ak by táto hodnota nebola
známa alebo ak by sa podľa uváženia Poskytovateľa javila ako
neprimeraná, tak (iii) najvyššiu známu hodnotu Množstva dovezených
výrobkov Vybraného podnikateľa podľa údajov Finančného
riaditeľstva za ktorýkoľvek zo známych kalendárnych mesiacov, a ak
by toto množstvo nebolo známe, tak (iv) kvalifikovaný odhad v rámci
ktorého je Poskytovateľ oprávnený vychádzať z Čistého množstva
dovezených výrobkov určeného Poskytovateľom na základe svojho
najlepšieho uváženia konajúc s náležitou starostlivosťou.

6.7

6.8

Prvý krát bol Cenník zverejnený do 30. novembra 2014 pre
kalendárny rok 2015. Výška Jednotkového koeficientu platná do
31. decembra 2014 bola určená podľa cenníka, ktorý bol prílohou
príslušnej Zmluvy.

6.9

Cena za kalendárny mesiac, v ktorom by neboli na základe účinnej
Zmluvy poskytované Služby udržiavania núdzových zásob počas
všetkých dní tohto kalendárneho mesiaca, sa upraví primerane podľa
skutočného počtu dní poskytovania Služieb udržiavania núdzových
zásob v danom mesiaci.

6.10

Vybraný podnikateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Cena sa tvorí
v súlade s § 4 ods. 1 Zákona o núdzových zásobách a zohľadňuje tam
uvedené náklady.

7

Fakturácia a platobné podmienky

7.1

Cenu za poskytovanie Služieb udržiavania núdzových zásob bude
Poskytovateľ fakturovať ako opakovanú mesačnú platbu vždy po
skončení príslušného kalendárneho mesiaca vo výške podľa článku
6.1. Zvýšenie ceny alebo Zníženie ceny bude Poskytovateľ fakturovať
v rámci Opravnej faktúry v zmysle článku 6.5.

7.2

Poskytovateľ bude posielať všetky faktúry, vrátane Opravných faktúr:

Vybraný podnikateľ berie na vedomie, že ak opakovane nedoručí
riadne a včas Oznámenie o množstve, Poskytovateľ bude tiež
oprávnený ukončiť Zmluvu v zmysle článku 13.4.
Poskytovateľ vykonáva následne overenie súladu (i) Čistého
množstva dovezených výrobkov, ktoré za príslušný kalendárny
mesiac („Rozhodujúci mesiac“) uviedol Vybraný podnikateľ v
Oznámení o množstve za tento Rozhodujúci mesiac, alebo ktoré sa
inak použilo pri výpočte Ceny podľa článku 6.3 za Rozhodujúci mesiac,
a (ii) Čistého množstva dovezených výrobkov Vybraného podnikateľa
za Rozhodujúci mesiac, ktoré Poskytovateľovi poskytne Finančné
riaditeľstvo v súlade s Legislatívou v oblasti núdzových zásob
(„Overovanie“). Ak Poskytovateľ v rámci Overovania, alebo na
základe iných skutočností, zistí rozdiel medzi týmito dvoma
množstvami, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní od
konca kalendárneho mesiaca v ktorom bol rozdiel zistený, o tomto
Vybraného podnikateľa upovedomí a rozdiel preverí a následne opraví
výšku Ceny za Rozhodujúci mesiac ako opravu základu dane podľa
§25 Zákona o DPH („Opravná faktúra“) nasledovne:
(i)

ak je rozdiel medzi vyššie uvedenými množstvami kladné
číslo, dôjde k zníženiu Ceny primerane použijúc výpočet
podľa článku 6.1 („Zníženie ceny“), pričom Poskytovateľ
uhradí vzniknutý preplatok najneskôr do 10 Pracovných dní
odo dňa vystavenia Opravnej faktúry;

(ii)

ak je rozdiel medzi vyššie uvedenými množstvami záporné
číslo, dôjde k zvýšeniu Ceny primerane použijúc výpočet
podľa článku 6.1 („Zvýšenie ceny“), pričom Vybraný
podnikateľ uhradí vzniknutý Nedoplatok najneskôr do 10
Pracovných dní odo dňa vystavenia Opravnej faktúry;

pričom ak rozdiel medzi vyššie uvedenými Cenami (Zníženie ceny
alebo Zvýšenie ceny) je menší ako 1 (jedno) euro, na takýto rozdiel
Ceny sa v príslušnom Rozhodujúcom mesiaci nebude prihliadať, ale
tento rozdiel sa odpočíta, alebo pripočíta ku Cene za nasledujúci
Rozhodujúci mesiac.
6.6

rovnaká výška Jednotkového koeficientu aká platila k 31. decembru
predchádzajúceho kalendárneho roka, a to až do nadobudnutia
účinnosti nového Cenníka. Spôsob zmeny Cenníka v priebehu
kalendárneho roka, v ktorom platí, je upravený v článku 15.2 a 15.3
týchto OP.

Ak kedykoľvek počas trvania Zmluvy, alebo aj po jej ukončení,
Poskytovateľ zistí, že Vybraný podnikateľ preukázateľne uviedol
v Oznámení o množstve za ktorýkoľvek mesiac nižšie ako Čisté
množstvo dovezených ropných výrobkov podľa údajov Finančného
riaditeľstva a náprava sa nevykonala v rámci Overovania, Vybraný
podnikateľ bude povinný zaplatiť Poskytovateľovi sumu vo výške
súčinu tohto rozdielu a Jednotkového koeficientu platného v období,
ktorého sa takto zistený rozdiel týka.
Zmluvné strany súhlasia s tým, že výška Jednotkového koeficientu
bude určená Poskytovateľom v súlade so Zákonom o núdzových
zásobách
a stanovami
Poskytovateľa.
Výšku
Jednotkového
koeficientu zverejňuje Poskytovateľ v cenníku služieb zabezpečenia
udržiavania núdzových zásob („Cenník“) na svojom webovom sídle
najneskôr do 30. novembra roku, ktorý predchádza kalendárnemu
roku, v ktorom má daný Cenník platiť. Ak nedôjde k zverejneniu
Cenníka podľa predchádzajúcej vety, tak sa bude naďalej uplatňovať

(i)

elektronicky na emailovú adresu, ktorú Vybraný podnikateľ
uviedol v rámci súhlasu so zasielaním elektronických faktúr,
ak v zmysle Zákona o DPH Vybraný podnikateľ udelil
vyžadovaný súhlas; inak len

(ii)

doporučenou poštou na korešpondenčnú adresu, ktorú
Vybraný podnikateľ uviedol na prvej strane Zmluvy;

Vybraný podnikateľ bezodkladne, najneskôr tri dni vopred, oznámi
Poskytovateľovi
zmenu
príslušnej
emailovej
adresy
alebo
korešpondenčnej adresy, inak Poskytovateľ nebude povinný
prihliadnuť na túto zmenu a faktúra sa bude považovať v takomto
prípade za doručenú aj keď bude doručená na pôvodnú adresu
stanovenú podľa tohto článku 7.2.
7.3

Vybraný podnikateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Poskytovateľa
o vydávanie elektronických faktúr. Forma súhlasu so zasielaním
elektronických faktúr sa zverejní na webovom sídle Poskytovateľa.
Súhlas so zasielaním elektronických faktúr obsahuje osobitné
podmienky a postupy pre doručovanie elektronickej faktúry, pričom
ak sa doručuje zároveň elektronicky a poštou, tak za rozhodujúci deň
doručenia sa považuje skorší deň doručenia jedným z týchto
spôsobov.

7.4

Pri zasielaní faktúr doporučenou poštou sa faktúry považujú za
doručené v deň skutočného doručenia, resp. v deň odopretia prevzatia
príslušnej zásielky. Ak si druhá Zmluvná strana, ktorej je určená
príslušná zásielka, túto nevyzdvihne do troch (3) kalendárnych dní od
jej uloženia na pošte, považuje sa posledný kalendárny deň tejto
lehoty za deň doručenia, aj keď sa o tom druhá Zmluvná strana
nedozvedela. Ak Vybranému podnikateľovi nie je skutočne doručená
faktúra za Služby udržiavania núdzových zásob za príslušný
kalendárny mesiac, bez ohľadu na formu jej vyhotovenia a zároveň
nie je Vybranému podnikateľovi zanechané oznámenie o uložení
zásielky na pošte, ani do dvadsiateho (20.) dňa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca, Vybraný podnikateľ je povinný túto
skutočnosť bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi. Ak po vykonaní
oznámenia podľa predchádzajúcej vety nie je najneskôr v deň
nasledujúci po takomto oznámení (i) faktúra skutočne doručená,
alebo (ii) príslušná zásielka uložená na pošte, posunie sa splatnosť
faktúry o počet dní, ktoré uplynuli od tohto oznámenia do skutočného
doručenia faktúry, resp. do uloženia príslušnej zásielky na pošte.

7.5

Poskytovateľ bude vystavovať a zasielať podaním na pošte alebo
odoslaním e-mailu Vybranému podnikateľovi faktúru po skončení
príslušného kalendárneho mesiaca bez zbytočného odkladu po určení
Čistého množstva dovezených výrobkov najneskôr však do pätnástich
(15) kalendárnych dní po skončení Rozhodujúceho mesiaca s lehotou
splatnosti do dvadsiateho piateho (25.) kalendárneho dňa tohto
nasledujúceho mesiaca.

7.6

Ak sa vykoná Zníženie ceny alebo Zvýšenie ceny podľa článku
6.5, súčasťou Opravnej faktúry bude aj (i) informácia o pôvodnej
faktúre za Rozhodujúci mesiac, a (ii) výpočet Zníženia ceny alebo
Zvýšenia ceny.

7.7

Ak by Poskytovateľovi vznikol nárok na zaplatenie akejkoľvek sumy
inej ako podľa článku 7.1, Poskytovateľ vystaví faktúru bez
zbytočného odkladu s lehotou splatnosti podľa článku 7.9.

7.8

Všetky fakturované sumy sa zaokrúhlia nahor na najbližšie dve
desatinné miesta, ak tretie číslo za desatinnou čiarkou bude väčšie
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alebo rovné 5, alebo sa zaokrúhlia nadol na najbližšie dve desatinné
miesta, ak tretie číslo za desatinnou čiarkou bude menšie ako 5.
7.9

Všetky sumy sa budú platiť (i) v eurách bankovým prevodom na
bankový účet príslušnej Zmluvnej strany, ktorého detaily sú uvedené
v Zmluve alebo sa písomne oznámia druhej Zmluvnej strane, a (ii) v
rámci lehoty splatnosti stanovenej v týchto OP alebo v Zmluve. Ak sa
lehota splatnosti nedá zistiť alebo nie je definovaná žiadna konkrétna
lehota splatnosti, splatnosť všetkých platieb bude do desiatich (10)
kalendárnych dní od vystavenia príslušnej faktúry alebo Opravnej
faktúry.

7.10

Všetky fakturované sumy sa budú považovať za zaplatené v čase, keď
sa na bankový účet oprávnenej Zmluvnej strany (ako je uvedený na
prvej strane Zmluvy) pripíše celá fakturovaná suma. Ak sa dátum
splatnosti akejkoľvek pohľadávky zhoduje s dátumom, ktorý nie je
Pracovným dňom, splatnosť tejto pohľadávky bude na najbližší
nasledujúci Pracovný deň, kedy sú banky v Slovenskej republike
väčšinou otvorené na obchodovanie a vykonávajú bankové prevody.

7.11

Náklady (napr. bankové poplatky alebo zrážky atď.) v súvislosti
s akoukoľvek platbou platiacej Zmluvnej strany bankovým prevodom
bude znášať táto platiaca Zmluvná strana. Platiaca Zmluvná strana
tiež zvýši splatnú sumu o sumu prípadných splatných poplatkov alebo
zrážok tak, aby sa na bankový účet oprávnenej Zmluvnej strany
pripísala celá splatná suma.

7.12

7.13

7.14

Vybraný podnikateľ označí každú platbu variabilným symbolom
uvedeným na príslušnej faktúre. Ak Vybraný podnikateľ vykoná platbu
s nesprávnym variabilným symbolom alebo ju odošle na iný bankový
účet než ten, ktorý je uvedený v Zmluve alebo v oznámení
Poskytovateľa zasielanom v súlade s týmito OP, a nie je možné
identifikovať platbu a priradiť ju príslušnému Vybranému
podnikateľovi, Poskytovateľ bude oprávnený na náklady Vybraného
podnikateľa
vrátiť
platbu
Vybranému
podnikateľovi
ako
neidentifikovateľnú a účtovať úrok z omeškania za oneskorenú platbu
vypočítaný od dátumu splatnosti do dátumu správne uhradenej
platby. Poskytovateľ je oprávnený započítať si akékoľvek vzájomné
nároky.
V prípade, že Vybraný podnikateľ je v omeškaní s akoukoľvek
splatnou čiastkou podľa Zmluvy, Vybraný podnikateľ bude povinný na
žiadosť Poskytovateľa zaplatiť úrok z omeškania vo výške vypočítanej
s použitím základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky
platnej v prvý deň omeškania navýšenej o 8 percentuálnych bodov.
Ak je Vybraný podnikateľ v omeškaní, Poskytovateľ bude oprávnený
započítať voči platbe Vybraného podnikateľa najprv úrok z omeškania
a administratívne poplatky a až následne dlžnú sumu istiny.
V popise platby, ktorou Vybraný podnikateľ platí úroky z omeškania,
Vybraný podnikateľ uvedie, že ide o platbu úroku z omeškania, týmto
nie je dotknuté právo Poskytovateľa podľa poslednej vety článku 7.13
vyššie.

7.15

V prípade, že dôjde k Zvýšeniu ceny podľa článku 6.5(ii) Vybraný
podnikateľ bude povinný na žiadosť Poskytovateľa zo sumy Zvýšenia
ceny zaplatiť úrok vo výške vypočítanej s použitím základnej úrokovej
sadzby Európskej centrálnej banky navýšenej o 8 percentuálnych
bodov, ktorá platí v prvý deň nasledujúci po splatnosti faktúry za
Rozhodujúci mesiac vo vzťahu ku ktorému došlo k Zvýšeniu ceny až
do uhradenia sumy Zvýšenia ceny.

7.16

Ak je Vybraný podnikateľ v omeškaní s akoukoľvek platbou na základe
Zmluvy (vrátane platby akýchkoľvek poplatkov, úroku z omeškania),
Poskytovateľ je oprávnený poslať Vybranému podnikateľovi
upomienku s výzvou na zaplatenie dlžnej sumy do ôsmych (8)
Pracovných dní písomne alebo e-mailom na adresu na doručovanie
alebo e-mailovú adresu Vybraného podnikateľa uvedenú na prvej
strane Zmluvy, ak Vybraný podnikateľ písomne neinformuje
Poskytovateľa o inej adrese na doručovanie alebo e-mailovej adrese
na účely doručovania upomienok. Poskytovateľ je oprávnený posielať
upomienku opakovane ak dlžná suma nie je uhradená v dodatočnej
lehote a účtovať poplatok za vydanie každej takejto upomienky vo
výške 2,00 eur, čím nie sú dotknuté iné práva Poskytovateľa, ktoré
Poskytovateľ môže mať v tejto súvislosti podľa týchto OP, Zmluvy,
alebo príslušných právnych predpisov.

7.17

Ak sa preukáže, že Vybraný podnikateľ nie je schopný včas plniť svoje
platobné povinnosti, najmä ak je Vybraný podnikateľ v omeškaní s
úhradou splatných peňažných záväzkov voči Poskytovateľovi v
dodatočnej lehote danej podľa článku 7.16, Poskytovateľ môže
požadovať predčasnú platbu vo výške dvoch mesačných platieb, ktoré
sa určia ako dvojnásobok Ceny za kalendárny mesiac, za ktorý došlo
k nesplneniu platobných povinností.

8

Oprava faktúr

8.1

Pokiaľ nie je uvedené inak, ak Vybraný podnikateľ zistí, že faktúra
neobsahuje údaje uvedené v § 74 Zákona o DPH, je oprávnený
faktúru vrátiť v rámci lehoty splatnosti. Lehota na zaplatenie faktúry
začne plynúť po vystavení novej faktúry. Ak faktúra obsahuje

nesprávnu fakturovanú sumu, Vybraný podnikateľ v rámci lehoty
splatnosti je oprávnený zaslať Poskytovateľovi odôvodnenú žiadosť o
overenie správnosti namietaného vyúčtovania platby. Za deň
doručenia takejto žiadosti sa považuje deň prijatia žiadosti
Poskytovateľom. V prípade, že Vybraný podnikateľ už zaplatil
namietanú sumu, Vybraný podnikateľ predloží kópiu dokladu, že
fakturovaná suma bola uhradená. Vybranému podnikateľovi zostáva
povinnosť uhradiť faktúru vo výške nenamietanej fakturovanej sumy
v lehote splatnosti uvedenej na faktúre.
8.2

Poskytovateľ preskúma dôvody o nesprávne vyfakturovanej sume
uvedené v žiadosti a Vybranému podnikateľovi oznámi výsledok
preskúmania v lehote do 15 kalendárnych dní. V prípade, že žiadosť
Vybraného podnikateľa je opodstatnená, zároveň s výsledkom
preskúmania Poskytovateľ faktúru opraví a zašle ju Vybranému
podnikateľovi. Ak Poskytovateľ neuzná oprávnenosť nároku
Vybraného podnikateľa, je Vybraný podnikateľ povinný uhradiť
neoprávnene namietanú sumu a tiež úrok z omeškania, a to v lehote
desiatich (10) Pracovných dní od doručenia oznámenia výsledku
preskúmania a výšky úroku z omeškania Poskytovateľom.

8.3

Vrátením faktúry Poskytovateľovi podľa odseku 8.1 nie je dotknutá
povinnosť Vybraného podnikateľa uhradiť faktúru vo výške
nenamietanej fakturovanej sumy najneskôr v deň splatnosti, pričom
s platbou namietanej sumy sa Vybraný podnikateľ nedostane do
omeškania, iba ak si splnil riadne a včas svoje povinnosti podľa 8.1
týchto OP.

8.4

V
prípade
nesprávnosti
identifikačných
údajov
Vybraného
podnikateľa, Vybraný podnikateľ bez zbytočného odkladu písomne
oznámi Poskytovateľovi zmenu identifikačných údajov.

9

Zábezpeka

9.1

Najneskôr do piatich (5) Pracovných dní odo dňa nadobudnutia
účinnosti Zmluvy, a s výhradou použitia článku 10, zloží Vybraný
podnikateľ zabezpečovací depozit („Zábezpeka“) vo výške, ktorú
v súlade s týmito OP určí Poskytovateľ najneskôr v deň nadobudnutia
účinnosti Zmluvy, na bankový účet Poskytovateľa uvedený v Zmluve.
Zábezpeka slúži ako záruka plnenia za všetky peňažné a iné záväzky
a povinnosti Vybraného podnikateľa, ktoré mu vyplývajú zo Zmluvy,
OP a/alebo v súvislosti s nimi („Zabezpečené záväzky”).

9.2

Pokiaľ nie je v týchto OP uvedené inak, Vybraný podnikateľ je povinný
zabezpečiť, aby sa výška Zábezpeky počas celej doby účinnosti
Zmluvy rovnala minimálne výške požadovanej v týchto OP.

9.3

Poskytovateľ oznámi Vybranému podnikateľovi požadovanú výšku
Zábezpeky v primeranej lehote určenej v súlade s týmito OP pred
tým, ako má Vybraný podnikateľ Zábezpeku zložiť alebo doplniť podľa
týchto OP.

9.4

Výška Zábezpeky sa určí nasledovne:
(i)

(ii)

pre obdobie kalendárneho roku, v ktorom Zmluva
nadobudla
účinnosť
a bezprostredne
nasledujúceho
kalendárneho roka, ako výška priemernej odhadovanej
Ceny za prvé tri kalendárne mesiace, ktorá bude
vychádzať z odhadu Čistého množstva dovezených výrobkov
za tieto tri kalendárne mesiace:
(a)

zisteného na základe čestného vyhlásenia
Vybraného
podnikateľa
doručeného
Poskytovateľovi, v ktorom Vybraný podnikateľ
uvedie a osvedčí odhad Čistého množstvo
dovezených výrobkov;

(b)

alebo, ak Vybraný podnikateľ takéto čestné
vyhlásenie nedoručí alebo ak by odhadované Čisté
množstvo
dovezených
výrobkov
uvedené
v čestnom
vyhlásení
bolo
podľa
uváženia
Poskytovateľa neprimerané, zisteného na základe
vlastného kvalifikovaného odhadu Poskytovateľa
o predpokladanom Čistom množstve dovezených
výrobkov;

za každý nasledujúci kalendárny rok, ako súčet:
(a)

sumy vypočítanej ako súčin (i) Jednotkového
koeficientu platného v čase určenia výšky
Zábezpeky a (ii) priemernej mesačnej hodnoty
Čistého množstva dovezených výrobkov za
predchádzajúci kalendárny rok, pričom priemerná
mesačná hodnota Čistého množstva dovezených
výrobkov za predchádzajúci kalendárny rok sa určí
ako podiel súčtu Čistého množstva dovezených
výrobkov za dvanásť (12) kalendárnych mesiacov
kalendárneho
roka
bezprostredne
predchádzajúceho obdobiu, na ktoré sa výška
Zábezpeky vypočítava a počtu kalendárnych
mesiacov, v ktorých počas tohto obdobia Čisté
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množstvo dovezených výrobkov príslušného
Vybraného podnikateľa bolo vyššie ako nula, a
b)

9.9

sumy vypočítanej ako sadzba zodpovedajúca
základnej sadzbe dane v zmysle Zákona o DPH zo
základu sumy uvedenej v písmene 9.4(ii)(a),

pričom zmena výšky Zábezpeky medzi aktuálnym rokom
a nasledujúcim rokom sa uplatní iba za predpokladu, že takáto zmena
výšky Zábezpeky (či už v kladnej alebo zápornej hodnote) medzi
týmito jednotlivými rokmi bude predstavovať rozdiel väčší ako 5%.
Poskytovateľ doručí oznámenie o zmene výšky Zábezpeky podľa tohto
článku 9.4 Vybranému podnikateľovi najneskôr do 28. februára roku,
na ktorý sa výška Zábezpeky vypočítava. Deň účinnosti takejto zmeny
nastane 1. apríla roku, na ktorý sa výška Zábezpeky vypočítava,
pričom táto výška Zábezpeky sa bude uplatňovať až pokiaľ
Poskytovateľ neoznámi novú výšku Zábezpeky v zmysle týchto OP.
9.5

9.6

Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť požadovanú výšku Zábezpeky, ak
by Cena v ktoromkoľvek kalendárnom mesiaci v období kalendárneho
roku, v ktorom Zmluva nadobudla účinnosť a bezprostredne
nasledujúceho kalendárneho roka, bola o viac ako pätnásť (15)
percent vyššia, ako je výška Zábezpeky podľa bodu 9.4(i), a to
o rozdiel medzi výškou zloženej Zábezpeky a touto Cenou.
Poskytovateľ v takomto prípade doručí oznámenie o zmene výšky
Zábezpeky podľa tohto článku 9.5 Vybranému podnikateľovi po jej
výpočte a uvedie deň účinnosti takejto zmeny, ktorý nemôže nastať
skôr ako 30 dní od odoslania takéhoto oznámenia.
Výška Zábezpeky určená pre aktuálne obdobie podľa článku 9.4 a 9.5
sa bude prehodnocovať raz ročne s účinnosťou takejto zmeny od 1.
apríla aktuálneho kalendárneho roka podľa nasledujúcich pravidiel:
(i)

v prípade, že Vybraný podnikateľ bol v omeškaní s úhradou
Ceny alebo inej platby podľa Zmluvy a/alebo týchto OP
v prospech Poskytovateľa za predchádzajúci kalendárny rok
a bola mu v zmysle článku 7.16 poslaná aspoň jedna
upomienka s výzvou na zaplatenie dlžnej sumy, výška
Zábezpeky sa zvýši o 25%,

(ii)

v prípade, že Vybraný podnikateľ porušoval alebo porušuje
akúkoľvek svoju povinnosť zo Zmluvy, avšak uvedené
nemalo alebo nemá za následok ukončenie Zmluvy, výška
Zábezpeky sa zvýši o 25%,

(iii)

v prípade, že Vybraný podnikateľ riadne a načas uhrádzal
Cenu a iné platby podľa Zmluvy a/alebo týchto OP
v prospech Poskytovateľa za posledných 12 mesiacov
a zároveň priemerná mesačná výška Ceny v tomto období
je vyššia ako dvestopäťdesiat tisíc (250.000) eur a zároveň
neexistuje dôvod na inú úpravu výšky Zábezpeky, tak
Poskytovateľ môže podľa svojho vlastného uváženia
rozhodnúť o tom, že povinnosť zložiť Zábezpeku (alebo
povinnosti mať Bankovú záruku podľa článku 10) sa nebude
na Vybraného podnikateľa vzťahovať alebo môže rozhodnúť,
že povinnosť zložiť Zábezpeku sa uplatní v nižšej výške ako
je výška Zábezpeky predpísaná v týchto OP; v takomto
prípade Poskytovateľ Zábezpeku alebo jej časť vráti
Vybranému podnikateľovi v súlade s článkom 9.9 nižšie,
avšak s výhradou, že po vrátení Zábezpeky (alebo upustení
od povinnosti mať Bankovú záruku podľa článku 10) sa
Vybraný podnikateľ nedostane do omeškania so zaplatením
Ceny alebo inej platby podľa Zmluvy a/alebo týchto OP
v prospech Poskytovateľa, inak bude môcť Poskytovateľ
opätovne požadovať zloženie Zábezpeky podľa článku 9
týchto OP, pričom pre potreby výpočtu výšky Zábezpeky sa
za výšku Zábezpeky za aktuálny kalendárny rok bude
považovať posledná známa výška Zábezpeky, ktorú určil
Poskytovateľ v súlade s týmito OP;

Bez obmedzenia povinností Vybraného podnikateľa dodržiavať a plniť
si povinnosti v súlade so Zmluvou a/alebo OP a bez obmedzení ďalších
práv Poskytovateľa na nápravu, je Poskytovateľ oprávnený použiť celú
alebo časť Zábezpeky za účelom uspokojenia svojich Zabezpečených
záväzkov, ktoré sú najmenej tridsať (30) dní po lehote splatnosti.
O použití Zábezpeky Poskytovateľ písomne upovedomí Vybraného
podnikateľa.

9.8

Vybraný podnikateľ je povinný (i) do pätnástich (15) dní od doručenia
upovedomenia o použití Zábezpeky Poskytovateľom podľa článku 9.7
alebo iného oznámenia Poskytovateľa o nedoplatku Vybraného
podnikateľa na Zábezpeke, alebo (ii) do účinnosti úpravy Zábezpeky
podľa článku 9.4, 9.5 a/alebo 9.6, doplniť akýkoľvek nedoplatok
Zábezpeky na príslušný bankový účet Poskytovateľa tak, aby
kedykoľvek počas doby uvedenej v článku 9.2 vyššie dosahovala
výška Zábezpeky hodnotu uvedenú v článku 9.4, 9.5 a/alebo 9.6.

(i)

po ukončení Zmluvy Poskytovateľ nepoužije celú Zábezpeku
na účely podľa článku 9.7,

(ii)

Poskytovateľ rozhodol o tom, že povinnosť zložiť Zábezpeku
sa neuplatňuje, alebo

(iii)

došlo k nahradeniu Zábezpeky Bankovou zárukou v súlade
s článkom 10.2, tak

Poskytovateľ uvoľní Zábezpeku (alebo jej časť) Vybranému
podnikateľovi do šesťdesiatich (60) dní od rozhodujúcej skutočnosti
uvedenej
v bodoch
(i)
až
(iii)
vyššie,
za
predpokladu
predchádzajúceho vyrovnania všetkých platobných alebo iných
záväzkov či povinností Vybraného podnikateľa voči Poskytovateľovi.
Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenie týchto OP, Poskytovateľ nie je
povinný uvoľniť Zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak Vybraný
podnikateľ je v porušení akýchkoľvek zo Zabezpečených záväzkov.
10

Banková záruka

10.1

Vybraný podnikateľ môže ako náhradu Zábezpeky predložiť
Poskytovateľovi riadne podpísaný originál bezpodmienečnej a
neodvolateľnej bankovej záruky náležite vystavenej v Poskytovateľov
prospech s obsahom a vo forme ako aj bankou prijateľnou pre
Poskytovateľa, ktorá bude slúžiť na zabezpečenie dodržiavania
všetkých
Zabezpečených
záväzkov
Vybraným
podnikateľom
prinajmenšom vo výške, ktorá by inak bola požadovaná pre výšku
Zábezpeky podľa článku 9.4 („Banková záruka“).

10.2

Poskytovateľ bude akceptovať Bankovú záruku ako dostatočnú
náhradu Zábezpeky za predpokladu, že Vybraný podnikateľ predložil
Bankovú záruku, ktorá je v zásade zhodná so vzorovým znením
bankovej záruky zverejnenej na webovom sídle Poskytovateľa a ktorá
je vystavená inštitúciou spĺňajúcou tam uvedené kritériá. V opačnom
prípade je rozhodnutie o akceptovaní Bankovej záruky na vlastnom a
slobodnom rozhodnutí Poskytovateľa.

10.3

V prípade, že Poskytovateľ akceptoval Vybraným podnikateľom
predloženú Bankovú záruku ako náhradu za Zábezpeku v súlade
s týmito OP, Vybraný podnikateľ zabezpečí, aby:

10.4

(i)

suma, ktorú môže Poskytovateľ v danom čase čerpať z
Bankovej záruky, sa prinajmenšom rovnala sume, ktorá by
sa v danom čase vyžadovala pre Zábezpeku podľa článku
9.4, 9.5 a 9.6, a

(ii)

Banková záruka zostala platná a účinná po celý čas až do
vypršania lehoty stanovenej v článku 9.2 a do splnenia si
všetkých
Zabezpečených
záväzkov
Vybraným
podnikateľom, pokiaľ v týchto OP nie je uvedené inak.

V prípade, ak:
(i)

by platnosť Bankovej záruky mala uplynúť pred uplynutím
doby podľa článku 9.2, Vybraný podnikateľ je povinný
doručiť Poskytovateľovi novú Bankovú záruku vystavenú
v súlade s podmienkami tohto článku 10 najneskôr v lehote
tridsať (30) dní pred uplynutím platnosti aktuálnej Bankovej
záruky; a/alebo

(ii)

suma, ktorá je Poskytovateľovi k dispozícii na čerpanie z
Bankovej záruky, klesne pod sumu ustanovenú článkom
10.3(i), Vybraný podnikateľ je povinný okamžite doručiť
Poskytovateľovi novú Bankovú záruku vydanú v súlade
s týmto článkom 10, v každom prípade však najneskôr
v lehote pätnásť (15) dní odo dňa kedy sa výška platnej
Bankovej záruky stala nedostatočnou.

10.5

Ak Vybraný podnikateľ poruší ktorúkoľvek povinnosť podľa článku
10.4, Poskytovateľ je oprávnený vyčerpať plnú sumu vtedy platnej
Bankovej záruky a ponechať si takúto sumu ako Zábezpeku.
Povinnosť Vybraného podnikateľa podľa 9.2 týchto OP týmto nie je
dotknutá.

10.6

Bez obmedzenia platnosti záväzku Vybraného podnikateľa dodržiavať
a plniť povinnosti stanovené v Zmluve alebo OP a bez obmedzenia
akýchkoľvek práv Poskytovateľa na nápravu, Poskytovateľ môže
čerpať Bankovú záruku alebo jej časť za účelom uspokojenia
akýchkoľvek a všetkých Zabezpečených záväzkov, ktoré sú najmenej
tridsať (30) dní po lehote splatnosti.

11

Zodpovednosť

11.1

Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o akýchkoľvek
okolnostiach, o ktorých sa dozvedia a ktoré by mohli viesť k vzniku
škody a vynaložia všetko úsilie na odvrátenie takejto škody. Vybraný
podnikateľ sa zaväzuje, že zabezpečí, aby následkom jeho konania
(alebo nekonania) nevznikli Poskytovateľovi žiadne škody podľa
Záväzných predpisov.

pričom takto zmenenú výšku Zábezpeky oznámi Poskytovateľ
Vybranému podnikateľovi do 28. februára aktuálneho kalendárneho
roka.
9.7

Ak Vybraný podnikateľ si riadne splnil svoju povinnosť zložiť
Zábezpeku a:
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11.2

11.3

Každá Zmluvná strana ponesie voči druhej Zmluvnej strane
zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením akejkoľvek jej
povinnosti
vyplývajúcej zo Zmluvy
v rozsahu
stanovenom
v Záväzných predpisoch.
Pokiaľ Zmluva alebo OP nestanovujú inak, Zmluvná strana povinná
nahradiť škodu poskytne druhej Zmluvnej strane náhradu len za
skutočnú škodu, pričom ušlý zisk nebude predmetom tejto náhrady.

11.4

Ak ktorákoľvek Zmluvná strana spôsobí škodu druhej Zmluvnej strane
porušením svojich povinností podľa Zmluvy, nahradí túto škodu tejto
druhej Zmluvnej strane do výšky, ktorú by bolo možné predvídať
podľa príslušných právnych predpisov v okamihu uzatvorenia Zmluvy.

11.5

Rozsah škody, za ktorú Zmluvná strana zodpovedná poškodenej
Zmluvnej strane, bude znížený o pomer, ktorým iná tretia osoba,
ktorá v tejto súvislosti je zodpovedná voči poškodenej Zmluvnej
strane, prispela k vzniku takejto škody (bez ohľadu na skutočne
uplatnenú zodpovednosť voči takejto tretej osobe).

11.6

Bez obmedzenia článku 4.4, okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ktoré
sú upravené v aktuálnom znení Obchodného zákonníka (každá
predstavuje „Udalosť vyššej moci“) a ktoré pretrvávajú, alebo
ktorých následky pretrvávajú, zbavujú povinnú Zmluvnú stranu
úplného alebo čiastkového plnenia svojich povinností zo Zmluvy za
predpokladu a v rozsahu, že Udalosť vyššej moci bezprostredne bráni
povinnej Zmluvnej strane v splnení si svojich povinností zo Zmluvy.
Udalosti vyššej moci môžu vzniknúť až po podpise Zmluvy a okrem
iného zahŕňajú živelné pohromy, záplavy, zemetrasenia, zosuvy
pôdy, vojny, požiare, výbuchy, nehody, poruchy, teroristické
útoky, havárie, štrajky a iné krízové alebo núdzové situácie, ktoré sú
mimo rozumnej kontroly Zmluvných strán. Udalosti vyššej moci
nezahŕňajú prekážky ekonomického charakteru.

11.7

okamžite bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu
o takejto Udalosti vyššej moci e-mailom a/alebo v prípade
nefunkčnosti e-mailovej komunikácie iným spôsobom
doručovania písomných oznámení a primeraným spôsobom
ju písomne doložiť a

(ii)

vynaložiť primerané úsilie na obmedzenie trvania Udalosti
vyššej moci a znížiť negatívne dôsledky, ktoré takáto
Udalosť vyššej moci môže mať na druhú Zmluvnú stranu.

11.8

Zmluvná strana postihnutá Udalosťou vyššej moci bude zodpovedať
za škodu spôsobenú tým, že si nesplnila povinnosti podľa článku
11.7(i) alebo 11.7(ii).

11.9

Ak Udalosť vyššej moci pretrváva, Zmluvné strany v dobrej viere
prerokujú úpravu alebo prípadné ukončenie Zmluvy, aby tak predišli
negatívnym dôsledkom Udalosti vyššej moci.

11.10

Ak Udalosť vyššej moci pretrváva viac ako deväťdesiat (90) dní,
ktorákoľvek Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od Zmluvy
s okamžitou účinnosťou.

11.11

Popri akejkoľvek náhrade vyplatenej niektorou zo Zmluvných strán
podľa týchto odsekov 11.1 až 11.10 a akýchkoľvek ďalších dôsledkoch
podľa OP, Zmluvy alebo akéhokoľvek právneho predpisu, v prípade
porušenia podstatného záväzku vyplývajúceho z OP alebo zo Zmluvy
porušujúca Zmluvná strana vyplatí druhej strane Zmluvnú pokutu v
hodnote dvojmesačnej (2) Ceny určenej podľa článku 6.1 za
kalendárny mesiac, počas ktorého porušenie vzniklo. Za porušenie
podstatného záväzku sa považuje aj (i) pretrvávajúce porušenie
platobnej povinnosti (vrátane povinnosti zaplatiť Cenu v zmysle
článku 6 a/alebo zložiť Zábezpeku v zmysle článku 9) Vybraného
podnikateľa v zmysle Zmluvy alebo týchto OP, ktoré pretrváva aj
napriek tomu, že Poskytovateľ písomne trikrát vyzval Vybraného
podnikateľa na úhradu príslušnej platby a poskytol Vybranému
podnikateľovi v rámci každej jednotlivej výzvy dodatočnú lehotu na
úhradu, (ii) opakované porušenie povinnosti Vybraného podnikateľa v
priebehu dvanástich po sebe idúcich mesiacov riadne a včas doručiť
Oznámenie o množstve podľa bodu 6.2.

12

Účinnosť Zmluvy

12.1

Pokiaľ sa Zmluvné strany v Zmluve nedohodnú inak, Zmluva
nadobúda účinnosť medzi Zmluvnými stranami, v prípade:
(i)

ak bola Zmluva uzavretá po Dni prevzatia núdzových zásob,
dňom podpisu Zmluvy poslednou Zmluvnou stranou,

(ii)

ak bola Zmluva uzavretá pred Dňom prevzatia núdzových
zásob, Dňom prevzatia núdzových zásob.

13

Trvanie a ukončenie Zmluvy

13.1

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

13.2

Zmluvu možno ukončiť:
(i)

dohodou Zmluvných strán, alebo

výpoveďou doručenou zo strany Poskytovateľa z dôvodov a
v súlade s odsekom 13.4, alebo

(iii)

odstúpením od Zmluvy oprávnenou Zmluvnou stranou
kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu stanoveného v zákone,
v OP alebo v Zmluve, alebo

(iv)

iným spôsobom
predpismi.

ustanoveným

príslušnými

právnymi

13.3

Poskytovateľ je oprávnený, ak by Vybraný podnikateľ po ukončení
Zmluvy podľa článku 13.2 pokračoval bez uzatvorenej Zmluvy v
činnostiach, ktoré mu v zmysle Zákona o núdzových zásobách
zakladajú Povinnosť zabezpečiť udržiavanie núdzových zásob
prostredníctvom Poskytovateľa, oznámiť túto skutočnosť Správe
rezerv. Vybraný podnikateľ ďalej berie na vedomie, že táto skutočnosť
môže mať za následok uloženie pokuty Správou rezerv v zmysle § 23
ods. (6) v nadväznosti na § 23 ods. (1) písm. a) Zákona o núdzových
zásobách, a v prípade, ak uloženie takejto pokuty nevedie k náprave,
môže mať v zmysle § 23 ods. (7) Zákona o núdzových zásobách za
následok zrušenie príslušného oprávnenia podľa ktorého Vybraný
podnikateľ vykonáva činnosti, ktoré mu v zmysle Zákona o núdzových
zásobách zakladajú Povinnosť zabezpečiť udržiavanie núdzových
zásob prostredníctvom Poskytovateľa.

13.4

Poskytovateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu, ak Vybraný podnikateľ
poruší podstatný záväzok uvedený v bode 11.11 vyššie, pričom
výpovedná lehota v takomto prípade je 30 (tridsať) dní a začína
plynúť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci v ktorom
bola doručená výpoveď Vybranému podnikateľovi.

13.5

V prípade, ak na strane Vybraného podnikateľa kedykoľvek po
ukončení Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu existuje Povinnosť zabezpečiť
udržiavanie núdzových zásob, Vybraný podnikateľ sa zaväzuje, počas
doby v rámci ktorej podľa Zákona o núdzových zásobách táto
povinnosť existuje, uzavrieť s Poskytovateľom novú zmluvu
o zabezpečení udržiavania núdzových zásob s obdobným predmetom
plnenia ako má Zmluva a to do pätnástich (15) dní odo dňa, kedy
Poskytovateľ vyzval Vybraného podnikateľa na uzavretie takejto
zmluvy. Ak by Vybraný podnikateľ napriek výzve takúto zmluvu
neuzavrel, bude povinný na požiadanie Poskytovateľa zaplatiť
opakovane za každý hoci aj neúplný kalendárny mesiac trvania
porušenia Povinnosti zabezpečiť udržiavanie núdzových zásob
zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku súčinu Jednotkového
koeficientu a Množstva dovezených výrobkov podľa údajov
Finančného riaditeľstva za kalendárny mesiac v ktorom došlo
k porušeniu Povinnosti zabezpečiť udržiavanie núdzových zásob;
zaplatením zmluvnej pokuty alebo jej časti nie je dotknutá povinnosť
uzavrieť zmluvu podľa predchádzajúcej vety. Ustanovenie článku 13.4
predstavuje zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy v zmysle § 289 a nasl.
Obchodného zákonníka a celé toto ustanovenie pretrváva aj po
ukončení Zmluvy, t.j. platnosť a účinnosť celého tohto ustanovenia
nie je ukončením Zmluvy dotknutá.

13.6

Zmluvu je možné ukončiť odstúpením Zmluvnej strany, ktorá nie je
v omeškaní, v nasledujúcich prípadoch neplnenia záväzkov:

Zmluvná strana postihnutá Udalosťou vyššej moci je povinná:
(i)

(ii)

(i)

zo strany Vybraného podnikateľa, ak Poskytovateľ závažným
spôsobom porušuje svoju povinnosť poskytovať Služby
udržiavania núdzových zásob v rozsahu podľa Záväzných
predpisov;

(ii)

zo strany Poskytovateľa v prípade ak:

(iii)

(a)

Vybraný podnikateľ úmyselne alebo z hrubej
nedbanlivosti
poskytol
nesprávne
údaje
rozhodujúce pre výpočet Ceny a tým spôsobil jej
nesprávny výpočet, alebo

(b)

Vybraný podnikateľ stratí príslušné živnostenské
oprávnenie na jednu živnosť alebo viac živností,
alebo iné povolenie, na základe ktorého vybraný
podnikateľ vykonáva činnosť, z dôvodu ktorej mu
vznikla
Povinnosť
zabezpečiť
udržiavanie
núdzových zásob, alebo

(c)

Vybranému
podnikateľovi
zanikla Povinnosť
zabezpečiť
udržiavanie
núdzových
zásob
a v najbližších 12 mesiacoch neplánuje doviesť
vybrané ropné výrobky v zmysle Legislatívy
v oblasti núdzových zásob, o čom vybraný
podnikateľ
doručí
Poskytovateľovi
písomné
vyhlásenie, alebo

(d)

akéhokoľvek závažného alebo opakovaného
porušenia Zmluvy, OP alebo Záväzných predpisov
Vybraným podnikateľom;

ktoroukoľvek Zmluvnou stranou, ak sa druhá Zmluvná
strana dostane do úpadku, alebo nie je schopná splácať
svoje dlhy v čase ich splatnosti, alebo ak právne normy
oprávňujú akúkoľvek tretiu stranu podať návrh na začatie
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konkurzu, reštrukturalizácie alebo iného obdobného
konania, alebo ak konkurzné, reštrukturalizačné alebo iné
obdobné konanie už začalo, pokiaľ návrh na začatie takéhoto
konania nie je svojvoľný a neopodstatnený a konanie bolo
riadne a v dobrej viere namietané a bolo zamietnuté alebo
zrušené,
(iv)

13.7

16

Záverečné ustanovenia

16.1

Ak sa zistí, že niektoré ustanovenie Zmluvy alebo OP sa stalo
neplatným, nezákonným alebo nevymožiteľným, toto ustanovenie sa
v rozsahu svojej neplatnosti, nezákonnosti alebo nevymožiteľnosti
nebude považovať za súčasť Zmluvy alebo OP a nebude mať vplyv na
platnosť, zákonnosť alebo vymožiteľnosť zvyšných ustanovení.
V prípade, že sa táto neplatnosť, nezákonnosť alebo nevymožiteľnosť
dotýka práv a/alebo povinností Zmluvných strán, Zmluvné strany sa
týmto zaväzujú vynaložiť všetko úsilie na to, aby toto neplatné,
nezákonné alebo nevymožiteľné ustanovenie nahradili platným,
zákonným a vymožiteľným ustanovením, ktorého zámer sa bude čo
najviac blížiť zámeru vyplývajúceho z pôvodného ustanovenia.

16.2

Zmluvné strany sa v zmysle § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka
dohodli, že právny vzťah založený Zmluvou sa riadi a spravuje
Obchodným zákonníkom.

16.3

Právne vzťahy medzi Zmluvnými stranami bližšie neupravené
v Zmluve a/alebo v OP a/alebo v iných dojednaniach medzi
Zmluvnými stranami sa spravujú ustanoveniami Obchodného
zákonníka, prípadne, v zmysle pravidiel Obchodného zákonníka, aj
inými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
obchodnými zvyklosťami a zásadami, na ktorých vzťah medzi
Zmluvnými stranami spočíva.

16.4

Vybraný podnikateľ týmto berie na vedomie, že Poskytovateľ ako
prevádzkovateľ bude mať právo spracovať osobné údaje Vybraného
podnikateľa, ak také budú počas trvania Zmluvy poskytnuté za
účelom jej plnenia na základe zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov, v platnom znení. Vybraný podnikateľ sa zaväzuje
prijať všetky potrebné opatrenia, ktoré môžu byť vyžadované
príslušnými právnymi predpismi, aby Poskytovateľ mohol spracúvať
osobné údaje zástupcov, zamestnancov Vybraného podnikateľa
alebo iných dotknutých osôb, ktoré Vybraný podnikateľ poskytne
Poskytovateľovi z dôvodu uzatvorenia alebo plnenia Zmluvy.
Poskytovateľ bude spracúvať osobné údaje v rozsahu a za účelom
potrebnom pre vykonávanie obchodnej činnosti Poskytovateľa a pre
plnenie si práv a povinností podľa Zmluvy a na účely evidencie osôb
oprávnených konať v mene Vybraného podnikateľa.

16.5

Vybraný podnikateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ je oprávnený
oznámiť Správe rezerv a/alebo príslušnému colnému úradu akékoľvek
nedoplatky
Vybraného
podnikateľa
vzniknutých
z porušenia
povinností Vybraného podnikateľa plniť si svoje platobné záväzky voči
Poskytovateľovi riadne a včas.

16.6

Vybraný podnikateľ nesmie postúpiť (previesť) práva a povinnosti
vyplývajúce zo Zmluvy a/alebo OP na inú osobu bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.

16.7

V prípade akejkoľvek zmeny Legislatívy v oblasti núdzových zásob,
ktoré majú vplyv na práva a povinnosti Zmluvných strán
vyplývajúcich zo Zmluvy, Zmluvné strany súhlasia s tým, že svoje
práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy upravia v súlade s takto
prijatými zmenami.

16.8

Každá Zmluvná strana bezodkladne oznámi druhej Zmluvnej strane
akékoľvek zmeny údajov uvedených v Zmluve, okrem iného vrátane
zmeny údajov danej Zmluvnej strany, zmeny kontaktných údajov a
pod. Zmluvná strana bezodkladne oznámi druhej Zmluvnej strane
akékoľvek okolnosti, ktoré by mohli mať vplyv na schopnosť dotknutej
Zmluvnej strany plniť si svoje záväzky podľa Zmluvy.

16.9

Zmluvné strany budú všetky informácie poskytnuté druhej Zmluvnej
strane alebo jej zástupcom či poradcom v súvislosti s plnením Zmluvy,
ako aj všetky ostatné okolnosti a podmienky súvisiace so Zmluvou a
jej plnením považovať za dôverné. Zmluvné strany neposkytnú vyššie
uvedené informácie žiadnej tretej strane, okrem (i) svojich poradcov
alebo audítorov, ktorí sú vo veci poskytnutých údajov, faktov a/alebo
informácií viazaní zmluvnou a/alebo zákonnou povinnosťou
mlčanlivosti, (ii) Správy rezerv a iných subjektov, ktorým je nutné
poskytnúť tieto informácie za účelom splnenia si povinnosti
vyplývajúcej z Legislatívy v oblasti núdzových zásob, (iii) burzy
cenných papierov, orgánov verejnej správy, odvetvových združení,
ktorých členom je príslušná Zmluvná strana, (iv) splnenia si
povinnosti zverejňovania alebo informovania vyplývajúcej z platných
právnych
predpisov,
(v)
poskytovania
údajov
v
rámci
konsolidovaných celkov a skupín, (vi) finančných inštitúcií, ktoré
prejavia záujem poskytnúť financovanie Poskytovateľovi v akejkoľvek
forme, prípadne združení takýchto finančných inštitúcií alebo ich
agentov, správcov a poradcov za účelom príslušného právneho alebo
ekonomického auditu, ktorí sú vo veci poskytnutých údajov, faktov
a/alebo informácií viazaní zmluvnou a/alebo zákonnou povinnosťou
mlčanlivosti, ako aj aranžérov, agentov, správcov a iných
sprostredkovateľov, ktorí sa obvykle podieľajú na zabezpečení daného
typu financovania, a (vii) príslušného súdu, ktorý má súdnu právomoc
v prípade sporu vyplývajúceho z alebo súvisiaceho so Zmluvou alebo

ktoroukoľvek Zmluvnou stranou, ak sa akékoľvek vyhlásenie
alebo záruka poskytnuté druhou Zmluvnou stranou na
základe Zmluvy stane nepravdivé, nepresné, neúplné alebo
zavádzajúce a túto skutočnosť nie je možné napraviť alebo
nie je napravená v lehote desiatich (10) dní, odo dňa, keď
bola Zmluvná strana, ktorá poskytla takéto vyhlásenia,
písomne vyzvaná druhou Zmluvnou stranou, aby napravila
túto skutočnosť.

Ak kedykoľvek nastal a pretrváva Prípad neplnenia záväzku, pričom
Zmluvná strana, ktorá nie je v omeškaní alebo porušení, odstúpi od
Zmluvy doručením oznámenia o odstúpení, Zmluva je ukončená v deň
doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
Oznámenie o odstúpení sa druhej Zmluvnej strane doručí osobne
alebo doporučenou poštou. Vybraný podnikateľ je povinný hradiť
Cenu za poskytnuté služby a prípadné ďalšie platby vyplývajúce zo
Zmluvy a OP a plniť si ďalšie záväzky vyplývajúce zo Zmluvy a OP až
do posledného dňa platnosti a účinnosti Zmluvy.

13.8

Ak je druhej Zmluvnej strane doručené oznámenie o odstúpení,
Zmluva ukončí svoju platnosť aj vtedy, ak okolnosti, ktoré spôsobili
Prípad neplnenia záväzku, viac netrvajú.

13.9

Bez zbytočného odkladu po dátume ukončenia Zmluvy vypočíta
Poskytovateľ sumy Zníženia ceny alebo Zvýšenia ceny alebo
akékoľvek iné nedoplatky alebo preplatky za skutočne poskytnuté
Služby udržiavania núdzových zásob od začiatku zúčtovacieho
obdobia až do dátumu ukončenia Zmluvy a zašle Vybranému
podnikateľovi faktúru/dobropis.

14

Oznámenia a doručovanie

14.1

Pokiaľ v týchto OP nie je uvedené inak, všetky potvrdenia, oznámenia
a písomnosti zasielané na základe Zmluvy, alebo týchto OP majú
písomnú podobu a zasielajú sa e-mailom, faxom, doporučenou poštou
alebo expresnou kuriérskou službou na adresy prijímateľa uvedené v
Zmluve, pokiaľ Zmluva a/alebo OP neustanovujú osobitný spôsob
doručenia.

14.2

prostredníctvom Poskytovateľa aj po účinnosti Zmeny, platí, že
Vybraný podnikateľ Zmenu prijal a súhlasí s ňou.

Pokiaľ v týchto OP nie je uvedené inak, všetky potvrdenia, oznámenia
alebo písomnosti uvedené v týchto OP sa považujú za doručené:
(i)

v deň skutočného doručenia prijímateľovi s písomným
potvrdením prijímateľa, ak sú doručované osobne,

(ii)

pri zasielaní doporučenou poštou alebo expresnou
kuriérskou službou, v deň skutočného doručenia, no
najneskôr v piaty (5.) Pracovný deň nasledujúci po odoslaní
(tento predpoklad platí aj pre prípad, že je odosielateľovi
takéto potvrdenie, oznámenie alebo písomnosť vrátené ako
nedoručiteľné z dôvodu zmeny adresy prijímateľa, ktorá
nebola odosielateľovi bezodkladne oznámená). V prípade, že
Vybraný podnikateľ odmietne prevziať takéto potvrdenie,
oznámenie alebo písomnosť, sa za dátum ich doručenia
považuje dátum odmietnutia prevzatia. V prípade, že si
Vybraný podnikateľ neprevezme takéto potvrdenie,
oznámenie alebo písomnosť, je dátumom ich doručenia piaty
(5.) Pracovný deň od ich uloženia na pošte,

(iii)

pri zasielaní e-mailom, po tom, čo odosielateľ dostane
potvrdenie o doručení e-mailu prijímateľovi, pričom ak
dostane takéto potvrdenie do 17.00 v Pracovný deň, dňom
doručenia bude tento deň, inak nasledujúci Pracovný deň.

15

Zmeny

15.1

Poskytovateľ je oprávnený meniť OP alebo nahradiť aktuálne OP
novými obchodnými podmienkami v súlade s týmito OP.

15.2

V rozsahu stanovenom Zákonom o núdzových zásobách je
Poskytovateľ
oprávnený
zmeniť
Jednotkový
koeficient
za
poskytovanie Služieb udržiavania núdzových zásob upravený v
Cenníku za predpokladu splnenia podmienok uvedených v Zákone o
núdzových zásobách. Zmena Jednotkového koeficientu upraveného
v Cenníku nemá vplyv na znenie týchto OP alebo na znenie Zmluvy.

15.3

Akákoľvek Zmena sa oznamuje Vybranému podnikateľovi zverejním
na webovom sídle Poskytovateľa najmenej tridsať (30) dní pred tým
ako má Zmena nadobudnúť účinnosť, prípadne bude táto Zmena
oznámená aj iným vhodným spôsobom. Vybraný podnikateľ je
povinný oboznámiť sa so Zmenou.

15.4

V prípade, že Vybraný podnikateľ pokračuje v činnostiach, ktoré v
zmysle Zákona o núdzových zásobách zakladajú Vybranému
podnikateľovi Povinnosť zabezpečiť udržiavanie núdzových zásob
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OP; ako aj spoločnostiam tvoriacich skupinu majetkovo prepojených
osôb, ktorej je Zmluvná strana členom. Vyššie uvedený záväzok
Zmluvných strán sa nevzťahuje na kogentné ustanovenia príslušných
právnych predpisov a neobmedzuje Poskytovateľa v zverejnení
všeobecných informácii ohľadom príslušných Zmlúv a všeobecných
informácií o plnení povinností vyplývajúcich z príslušných Zmlúv,
ktoré sa bežne zverejňujú v rámci prospektu cenného papiera za
účelom vydania dlhopisov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa
tohto odseku 16.9 nie je časovo obmedzená a pretrvá aj po zániku
Zmluvy, okrem prípadov, keď sa príslušné skutočnosti stanú
všeobecne známymi bez zavinenia niektorej Zmluvnej strany.
16.10

Zmluva sa uzatvára a riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

16.11

Akýkoľvek spor, ktorý vznikne na základe Zmluvy, alebo v súvislosti
s ňou, vrátane sporu o jej platnosť alebo existenciu, sa vyrieši pred
príslušným súdom Slovenskej republiky.

16.12

Tieto OP nadobúdajú platnosť ich zverejnením na webovom sídle
Poskytovateľa dňa 30. novembra 2016 a účinnosť v súlade s článkom
15.3 dňa 01. januára 2017 a nahrádzajú pôvodné OP („Pôvodné
OP“) s prihliadnutím na článok 16.13.

16.13

Vzťahy medzi Poskytovateľom a Vybraným podnikateľom, ktoré
vznikli za účinnosti Pôvodných OP sa spravujú ustanoveniami
Pôvodných OP. Akékoľvek nároky na Nedoplatky alebo Preplatky
podľa Pôvodných OP sa vysporiadajú medzi Zmluvnými stranami
v súlade s Pôvodnými OP. Zábezpeka zložená a Banková záruka
poskytnutá podľa Pôvodných OP sa považujú za platné v súlade
s aktuálnymi OP, s tým, že na prípadné zmeny výšky Zábezpeky
a zmeny požadovanej Bankovej záruky sa použijú pravidlá uvedené
v aktuálnych OP.

16.14

Zmluvný vzťah týkajúci sa poskytovania Služieb udržiavania
núdzových zásob medzi Poskytovateľom a Vybraným podnikateľom
vznikne podpisom Zmluvy, čím Vybraný podnikateľ súhlasí
s podmienkami uvedenými v týchto OP ako aj s Jednotkovým
koeficientom uvedeným v aktuálnom platnom Cenníku a preberá
záväzky a povinnosti v týchto OP uvedené.
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