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Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti SLOVNAFT, a.s. pre predaj polymérov – LDPE ČR

Preambula
Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. vyznáva vo všetkých svojich zmluvných
vzťahoch cestu náležitého a zodpovedného plnenia všetkých svojich
zmluvných povinností, pričom rovnaký prístup očakáva aj od svojich
zmluvných partnerov. Čestný a poctivý hospodársky styk a vzájomná
spokojnosť z uzatvorených obchodov sú pre ňu najvyššou prioritou, a preto
v záujme dobrých vzťahov a v dobrej viere ustanovuje tieto Všeobecné
obchodné podmienky spoločnosti SLOVNAFT, a.s. pre predaj polymérov LDPE ČR (ďalej v texte iba „VOP“):
1. Úvodné ustanovenia
1.1 Tieto VOP upravujú právne vzťahy spoločnosti SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1,
824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, IČ DPH: SK2020372640 spoločnosť
zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka
č.:426/B (ďalej v texte iba „Predávajúci“) a jej zákazníkov (ďalej v texte iba
„Kupujúci“ a spoločne s Predávajúcim ďalej v texte iba „Zmluvné strany“) pri
predaji polymérov LDPE v Českej republike (ďalej v texte iba „tovar“),
prostredníctvom Kúpnej zmluvy, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto VOP.
Ustanovenia Kúpnej zmluvy odlišné od ustanovení týchto VOP majú prednosť pre
týmito VOP.
1.2 Tieto VOP platia výlučne pre Kúpnu zmluvu uzatvorenú v zmysle týchto VOP.
V prípade, ak Kupujúci ku Kúpnej zmluve a/alebo jednotlivej odvolávke uvedie
alebo priloží svoje obchodné podmienky, tieto v žiadnom smere nie sú pre
Predávajúceho záväzné, Predávajúci nebude na tieto prihliadať a ani sa nimi
nebude riadiť a tieto nebudú platiť a vzťahovať sa na Kúpnu zmluvu a/alebo
jednotlivú odvolávku.
2. Definícia pojmov
Pojmy nižšie uvedené majú nasledovný význam:
2.1 Kúpna zmluva:
a) písomná dohoda Predávajúceho a Kupujúceho o podmienkach dodania tovaru
podpísaná oprávneným(-i) zástupcom(-ami) každej zo Zmluvných strán, kde
prejavy Zmluvných strán sú na tej istej listine a ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú
tieto VOP, alebo
b) písomná objednávka Kupujúceho na dodanie tovaru podpísaná oprávneným (i) zástupcom(-ami) Kupujúceho, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto VOP,
potvrdená Predávajúcim spôsobom uvedeným v týchto VOP.
Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar špecifikovaný
v Kúpnej zmluve a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k tovaru a Kupujúci
sa zaväzuje od Predávajúceho tovar prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.
2.2 Objednávka: písomný návrh Kupujúceho adresovaný Predávajúcemu na
uzavretie Kúpnej zmluvy na dodávku
tovaru so špecifikáciou množstva
a druhu/typu tovaru, s uvedením kúpnej ceny a dodacích podmienok, ktorý je
podpísaný oprávneným(-i) zástupcom(-ami) Kupujúceho a ktorého neoddeliteľnou
súčasťou sú tieto VOP. Štandardný vzor objednávky pre polyméry je umiestnený
na webovom sídle Predávajúceho www.slovnaft.sk.
2.3 Odvolávka: písomná požiadavka Kupujúceho na dodanie konkrétneho typu
tovaru, na základe platne uzavretej Kúpnej zmluvy podľa bodu 2.1 písm. a) tohto
článku VOP, špecifikovaného čo do množstva, s uvedením kúpnej ceny
a dodacích podmienok. Štandardný vzor odvolávky pre polyméry je umiestnený
na webovom sídle Predávajúceho www.slovnaft.sk.
2.4. Pracovný deň: deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja
v Slovenskej republike podľa zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch
pracovného pokoja a pamätných dňoch Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov.
2.5 Tovar: polyméry vyrábané/dodávané Predávajúcim, špecifikované popisom
(druh/typ) a objednaným množstvom uvedeným na objednávke/odvolávke.
3. Kúpna zmluva v zmysle článku 2 bod 2.1 písm. b) týchto VOP
3.1 Predávajúci dodá Kupujúcemu tovar na základe písomnej objednávky
Kupujúceho zaslanej Predávajúcemu (podpísaná objednávka môže byť zaslaná vo
forme skenovaného dokumentu e-mailom) v súlade s týmito VOP a potvrdenej
Predávajúcim Kupujúcemu (podpísané Potvrdenie objednávky môže byť zaslané
vo forme skenovaného dokumentu e-mailom). Objednávka musí obsahovať
označenie Kupujúceho, druh/typ a množstvo tovaru, druh dopravy, balenie tovaru,
požadovaný dátum dodania tovaru, splatnosť faktúry (kúpnej ceny), špecifikáciu
miesta dodania/určenia tovaru podľa parity dodania v zmysle Incoterms 2010
a dohodnutú kúpnu cenu. Podpísanú objednávku je Kupujúci povinný doručiť
Predávajúcemu e-mailovú adresu crpolymers@slovnaft.sk, najneskôr 2 pracovné
dni pred dátumom dodania tovaru (dátumom nakládky) v prípade parity FCA
Incoterms 2010 a najneskôr 3 pracovné dni pred dátumom dodania tovaru
(dátumom nakládky) v prípade parity CPT Incoterms 2010 a v prípade platby
vopred.
3.2 Prijatie návrhu Kúpnej zmluvy (objednávky) nadobúda účinnosť okamihom, keď
vyjadrenie súhlasu Predávajúceho s obsahom návrhu Kúpnej zmluvy, vo forme
Potvrdenia objednávky Predávajúcim, dôjde Kupujúcemu. Kúpna zmluva je
uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu Kúpnej zmluvy nadobúda účinnosť doručenie Potvrdenia objednávky Predávajúcim Kupujúcemu.
3.3 Predávajúci si vyhradzuje právo uviesť termín dodania v Potvrdení
objednávky, uvedením konkrétneho termínu alebo lehoty dodania (nakládky a
vykládky) a nie je povinný akceptovať dátum dodania uvedený Kupujúcim na
objednávke. Takéto doplnenie/zmena nie je považované/á za odmietnutie návrhu
a nový návrh (protinávrh) na uzavretie Kúpnej zmluvy, pokiaľ to nie je výslovne
uvedené Predávajúcim na Potvrdení objednávky. Pokiaľ s termínom dodania
uvedeným na Potvrdení objednávky Kupujúci nesúhlasí, je oprávnený najneskôr
do 2 pracovných dní pred dňom nakládky uvedenom na Potvrdení objednávky od
Kúpnej zmluvy písomne odstúpiť, zaslaním podpísaného odstúpenia od Kúpnej
zmluvy (podpísané odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže byť zaslané e-mailom, na
e-mailovú adresu určenú na zasielanie objednávok, bod 3.1 tohto článku VOP).
3.4 Minimálne množstvo jedného typu tovaru požadovaného na dodanie na
základe jednej objednávky v jednej dodávke je 1 375 kg (jedna paleta) pri parite
FCA Incoterms 2010. Minimálne množstvo tovaru požadovaného na dodanie na
základe jednej objednávky v jednej dodávke je 20 625 kg pri parite CPT Incoterms
2010. Výnimku tvoria objednávky vzoriek na parite FCA a CPT Incoterms 2010.

4. Kúpna cena
4.1 Predávajúci stanovuje kúpnu cenu tovarov
dodávaných Kupujúcemu
nasledovnými spôsobmi:
a) podľa aktuálneho Ponukového cenníka Predávajúceho (ďalej v texte a v Kúpnej
zmluve ako „Cenníková cena“), alebo
b) podľa cenovej formuly, ktorá vychádza z kotácií polymérov ICIS – LOR (ďalej
v texte a v Kúpnej zmluve ako „Cena podľa cenovej formuly“).
Cenníková cena a Cena podľa cenovej formuly sú ceny určené pre tovar balený
vo vreciach na parite FCA Incoterms 2010 s miestom dodania SLOVNAFT, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, Bratislava, Slovenská republika alebo MOL Petrochemicals Co. Ltd.,
H – 3581 Tiszaújváros, Maďarská republika (ďalej v texte iba
„MOL
Petrochemicals“).
V prípade dodania tovaru na parite CPT Incoterms 2010 bude k Cenníkovej cene
a Cene podľa cenovej formuly pripočítaný príplatok za dopravu tovaru na miesto
určenia podľa Cenníka prepravy Predávajúceho, platného v deň doručenia
objednávky/odvolávky Kupujúceho Predávajúcemu.
Kúpne ceny tovarov uvedené v Ponukovom cenníku Predávajúceho a kúpne ceny
tovarov stanovené podľa cenovej formuly sú cenami bez DPH.
Pri Cenníkovej cene Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu tovaru platnú
v deň doručenia objednávky/odvolávky Kupujúceho Predávajúcemu podľa
platného Ponukového cenníka Predávajúceho.
Pri Cene podľa cenovej formuly Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu
tovaru platnú pre príslušný kalendárny mesiac, v mesiaci pre ktorý Kupujúci
dodávku tovaru požadoval (odvolal).
4.2 Ponukový cenník Predávajúceho platný pre príslušné obdobie je prístupný
všetkým Kupujúcim. Predávajúci bude zasielať aktuálny Ponukový cenník
Kupujúcemu písomne (e-mailom) najneskôr v deň účinnosti nového Ponukového
cenníka.
4.3 Ku kúpnym cenám uvedeným v bode 4.1 tohto článku VOP Predávajúci
poskytuje zľavy alebo uplatňuje príplatky v súlade s podmienkami dohodnutými
v Kúpnej zmluve a internými pravidlami Predávajúceho vzťahujúcimi sa na systém
zliav/príplatkov pre LDPE ČR.
4.4 Kúpna cena v prípade Kúpnej zmluvy uzavretej podľa článku 2 bodu 2.1 písm.
b) týchto VOP dohodnutá Zmluvnými stranami je uvedená v objednávke
potvrdenej Predávajúcim. Spôsob stanovenia kúpnej ceny v prípade Kúpnej
zmluvy uzavretej podľa článku 2 bodu 2.1 písm. a) týchto VOP dohodnutý
Zmluvnými stranami je uvedený v Kúpnej zmluve a tento nie je možné zmeniť
počas zmluvného obdobia dohodnutého v Kúpnej zmluve. Je na rozhodnutí
Kupujúceho, ktorý spôsob stanovenia kúpnej ceny si zvolí pri uzatvorení Kúpnej
zmluvy podľa článku 2 bodu 2.1 písm. a) týchto VOP.
4.5 Kupujúci bol oboznámený s tým, že výsledná výška zľavy/príplatku
ku kúpnej cene môže byť ovplyvnená skutočne odobratým množstvom tovaru,
plánovateľnosťou odberov, platobnými podmienkami, dodacími podmienkami
(príplatok za vzdialenosť miesta určenia od výrobného závodu, kde sa tovar vyrobil
(príplatok za dopravu), balením). Kupujúci je oprávnený sa informovať
o podmienkach poskytnutia zliav alebo uplatnenia príplatkov ku kúpnej cene.
4.6 Kupujúci berie na vedomie, že interné pravidlá Predávajúceho vzťahujúce sa
na systém zliav/príplatkov ku kúpnej cene môžu byť zmenené. V prípade takejto
zmeny je Predávajúci oprávnený upraviť zľavu/príplatok ku kúpnej cene odo dňa,
kedy uvedená zmena vstúpi do účinnosti, pričom Predávajúci je povinný písomne
informovať Kupujúceho o tejto zmene najneskôr 30 kalendárnych dní pred
nadobudnutím jej účinnosti a doručiť mu písomný návrh dodatku ku Kúpnej zmluve
uzavretej podľa článku 2 bodu 2.1 písm. a) týchto VOP. Ak Kupujúci nedoručí
Predávajúcemu ním podpísaný návrh dodatku ku Kúpnej zmluve v lehote
najneskôr 10 kalendárnych dní od doručenia návrhu dodatku s návrhom úpravy
zliav/príplatkov ku kúpnej cene Predávajúcim, má sa za to, že so zmenou Kúpnej
zmluvy uzavretej podľa článku 2 bodu 2.1 písm. a) týchto VOP nesúhlasí, ibaže
Kupujúci zašle Predávajúcemu v súlade s článkom 7 týchto VOP odvolávku na
dodanie tovaru aj po dni účinnosti zmeny zliav/príplatkov ku kúpnej cene; v tomto
prípade Predávajúci bude mať za to, že Kupujúci so zmenou výšky a druhu
poskytovaných zliav/príplatkov ku kúpnej cene súhlasí, aj keď nedoručil
Predávajúcemu ním podpísaný dodatok ku Kúpnej zmluve v lehote uvedenej
vyššie v tomto bode VOP. V takomto prípade bude Kupujúcemu tovar dodaný
v súlade so zmenenou zľavou/príplatkom ku kúpnej cene. Zároveň, v prípade ak
Kupujúci nedoručí Predávajúcemu ním podpísaný návrh dodatku ku Kúpnej
zmluve uzavretej podľa článku 2 bodu 2.1 písm. a) týchto VOP v lehote najneskôr
10 kalendárnych dní od prevzatia návrhu dodatku s návrhom zmeny
zliav/príplatkov ku kúpnej cene a ani neuskutoční odvolávku na dodanie tovaru pre
obdobie po dni účinnosti zmeny zliav/príplatkov ku kúpnej cene, je Predávajúci
oprávnený Kúpnu zmluvu uzavretú podľa článku 2 bodu 2.1 písm. a) týchto VOP
písomne vypovedať s výpovednou lehotou 7 kalendárnych dní, pričom účinky
výpovede nastanú v posledný deň výpovednej lehoty počítanej odo dňa
nasledujúceho po dni, kedy bola písomná výpoveď Predávajúceho doručená
Kupujúcemu. V prípade, že Kupujúci nesúhlasí so zmenou zliav/príplatkov ku
kúpnej cene, je tiež oprávnený Kúpnu zmluvu uzavretú podľa článku 2 bodu 2.1
písm. a) týchto VOP písomne vypovedať s výpovednou lehotou 7 kalendárnych
dní, pričom účinky výpovede nastanú v posledný deň výpovednej lehoty počítanej
odo dňa nasledujúceho po dni, kedy bola písomná výpoveď Kupujúceho doručená
Predávajúcemu.
4.7 Kupujúci berie na vedomie, že stanovenie kúpnych cien tovarov sa odvíja od
vývoja relevantných kótovaných cien polymérov na medzinárodných trhoch,
externého prostredia (ponuky a dopytu), ako aj od dostupných trhových informácií
a zároveň ich cena je dopredu nepredvídateľná a preto Kupujúci uznáva právo
Predávajúceho ceny tovarov aktualizovať (zvýšiť alebo znížiť). Pre účely tvorby
cien tovarov Predávajúci vychádza z priemerných kótovaných cien polymérov
uverejňovaných informačnou agentúrou ICIS LOR za príslušné obdobie.
Aktualizácia kúpnych cien tovarov sa realizuje pri Cenníkovej cene zmenou
Ponukového cenníka Predávajúceho.
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5. Platobné podmienky
5.1 Predávajúci vyúčtuje Kupujúcemu kúpnu cenu dodaného tovaru faktúrou
vystavenou na základe dodacieho listu/nákladného listu potvrdeného oprávneným
dopravcom, Kupujúcim alebo inou osobou oprávnenou Kupujúcim.
5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci vystaví faktúru, ktorá bude
v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Kupujúci sa
zaväzuje zaplatiť fakturovanú kúpnu cenu v lehote splatnosti. Fakturačná
a platobná mena je euro. Splatnosť faktúry začína dňom jej vystavenia. Splatnosť
faktúry bude špecifikovaná v Kúpnej zmluve. Platobná povinnosť Kupujúceho sa
považuje za splnenú v deň, kedy bude celá fakturovaná suma pripísaná na
bankový účet Predávajúceho. V prípade, ak deň splatnosti faktúry pripadne na
sobotu, nedeľu alebo sviatok v Slovenskej republike, Kupujúci je povinný uhradiť
faktúru (kúpnu cenu tovaru) v predstihu tak, aby posledný deň splatnosti faktúry
bola fakturovaná suma (kúpna cena tovaru) pripísaná na bankový účet
Predávajúceho.
5.3 V prípade, ak z Kúpnej zmluvy resp. týchto VOP vyplýva, že kúpna cena tovaru
bude hradená Kupujúcim platbou vopred, Predávajúci zašle Kupujúcemu
zálohovú faktúru, ktorá nie je faktúrou pre účely DPH. Po prijatí kúpnej ceny pred
dodaním tovaru vystaví Predávajúci faktúru za prijatú platbu vopred v zmysle
platného zákona o DPH. Po dodaní tovaru vystaví Predávajúci Kupujúcemu
vyúčtovaciu faktúru, ktorá bude spĺňať všetky náležitosti v zmysle platného zákona
o DPH.
5.4 Faktúra môže byť Kupujúcemu zasielaná aj elektronicky, ak Kupujúci uzavrel
s Predávajúcim osobitnú dohodu o elektronickom odosielaní faktúr.
5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci je oprávnený bezodkladne, najneskôr
do 3 pracovných dní od obdržania faktúry túto faktúru vrátiť s písomným
odôvodnením bez zaplatenia, ak neobsahuje formálne alebo obsahové náležitosti
vyžadované v súlade so zákonom o DPH. V takom prípade prestáva plynúť
pôvodná lehota splatnosti a začne plynúť nová lehota splatnosti odo dňa
vystavenia novej alebo opravenej faktúry Predávajúcim.
5.6 V prípade, ak z označenia platby uskutočnenej Kupujúcim jednoznačne
nevyplýva, ktorú faktúru touto platbou uhrádza, bude platba považovaná
za úhradu faktúry za úrok z omeškania (postupnosť podľa dátumu vystavenia
faktúry od najstaršej po najnovšiu) a splatnej dlžnej sumy, prípadne pokuty, penále
(postupnosť podľa dátumu vystavenia faktúry od najstaršej po najnovšiu).
5.7 Predávajúci a Kupujúci sú oprávnení jednostranne zmeniť čísla bankového
spojenia (čísla účtu - IBAN), banku, o čom v dostatočnom predstihu upozornia
druhú Zmluvnú stranu a zároveň druhú Zmluvnú stranu požiadajú o úhradu na
nové číslo bankového účtu. Uvedené zmeny nebudú mať vplyv na splatnosť
faktúry.
5.8 Ak bude Kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti, je
Predávajúci oprávnený fakturovať z dlžnej sumy úrok z omeškania, za dobu
omeškania (t.j. odo dňa kedy sa dostal do omeškania až po deň skutočnej úhrady),
vo výške jednomesačnej sadzby EURIBOR + 8% p. a. (360 dňová báza), platnej
k prvému pracovnému dňu mesiaca, kedy došlo k omeškaniu. V prípade, ak
kotácia jednomesačnej sadzby EURIBOR je záporná, Zmluvné strany sa dohodli,
že pre účely uplatnenia úroku z omeškania Predávajúci použije jednomesačnú
sadzbu EURIBOR vo výške 0 % p.a.. Kupujúci je povinný zaplatiť úrok
z omeškania do 14 kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry, ktorou mu
Predávajúci vyúčtuje úrok z omeškania. Táto faktúra sa nebude považovať za
faktúru pre účely DPH. Tým nie je dotknuté právo Predávajúceho odstúpiť od
Kúpnej zmluvy podľa článku 14 týchto VOP.
5.9 V prípade, ak sa Kupujúci dostane do omeškania so splnením si akýchkoľvek
finančných záväzkov voči Predávajúcemu je tento oprávnený:
 okamžite zadržať doposiaľ nesplnené dodávky tovaru, a to až do dňa
zaplatenia celej dlžnej sumy Predávajúcemu, alebo poskytnutia takého
zabezpečenia v prospech Predávajúceho, ktoré bude z jeho strany označené
za prijateľné a dostatočné bez toho, aby zastavenie dodávok tovaru znamenalo
porušenie Kúpnej zmluvy Predávajúcim, alebo zánik práva Predávajúceho
okamžite odstúpiť od Kúpnej zmluvy a/alebo jednotlivej odvolávky podľa článku
14 týchto VOP a bez toho, aby takéto zastavenie dodávok tovaru zakladalo
akýkoľvek nárok Kupujúceho na náhradu škody (skutočnej škody alebo ušlého
zisku),
 dodať ďalší tovar, len ak mu Kupujúci vopred zaplatí kúpnu cenu každej ďalšej
objednanej/odvolanej dodávky tovaru (zmena platobných podmienok
vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy na platbu vopred).
5.10 Ak Predávajúci získa informáciu, že Kupujúci je v omeškaní so splnením si
platobných povinností voči niektorému členovi Skupiny MOL (majetkovo
prepojené spoločnosti, v ktorých má spoločnosť MOL Nyrt. priamu alebo
nepriamu majetkovú účasť, alebo v nich priamo, alebo nepriamo vykonáva
rozhodujúci vplyv), ktorí sú uvedení na webovom sídle Predávajúceho
www.slovnaft.sk, alebo ktorákoľvek z uvedených spoločností Skupiny MOL voči
nemu zastavila dodávky tovaru bude Predávajúci oprávnený zadržať doposiaľ
nesplnené dodávky tovarov až do dňa, kedy Kupujúci zaplatí v celom rozsahu
pohľadávky ktoréhokoľvek člena Skupiny MOL bez toho, aby to znamenalo
porušenie Kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho, alebo zánik práva
Predávajúceho okamžite odstúpiť od Kúpnej zmluvy a/alebo jednotlivej odvolávky
podľa článku 14 týchto VOP, a bez toho, aby takéto zastavenie dodávok tovaru
zakladalo akýkoľvek nárok Kupujúceho na náhradu škody (skutočnej škody alebo
ušlého zisku) voči Predávajúcemu.
5.11 Ak Predávajúci získa informáciu, že Kupujúci podal alebo voči nemu bol
podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, bol na jeho majetok vyhlásený konkurz,
alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo
vstúpil do likvidácie, alebo ak sa počas reštrukturalizácie dostal do omeškania
s plnením, na ktoré vznikol nárok počas reštrukturalizačného konania, alebo sa
voči nemu začala exekúcia, ktorá môže ohroziť jeho podnikateľskú činnosť, alebo
platobnú schopnosť, je Predávajúci, v súlade a rozsahu umožnenom platnými
právnymi predpismi, oprávnený okamžite zastaviť dodávky tovaru pre Kupujúceho
bez toho, aby to znamenalo porušenie Kúpnej zmluvy Predávajúcim, alebo zánik
práva Predávajúceho okamžite odstúpiť od Kúpnej zmluvy a/alebo jednotlivej
odvolávky podľa článku 14 týchto VOP a bez toho, aby takéto zastavenie dodávok

tovaru zakladalo akýkoľvek nárok Kupujúceho na náhradu škody (skutočnej škody
alebo ušlého zisku).
5.12 Predávajúci má v súlade a rozsahu umožnenom platnými právnymi
predpismi, práva uvedené v bode 5.11 tohto článku VOP aj v prípade, ak sa
informácia o návrhu na vyhlásenie konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku, o vstupe do likvidácie, alebo o omeškaní
s plnením, na ktoré vznikol nárok počas reštrukturalizačného konania, alebo
o začatej exekúcii, ktorá môže ohroziť podnikateľskú činnosť alebo platobnú
schopnosť, týka osoby, vykonávajúcej voči Kupujúcemu práva ovládajúcej osoby
tak, ako je táto definovaná v príslušných ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej
v texte iba „Obchodný zákonník“).
5.13 Kupujúci hradí poplatky banky Kupujúceho; prípadné ďalšie náklady
účtované inými bankami (korešpondenčnými a bankou Predávajúceho) znáša
Predávajúci.
5.14 Predávajúci je oprávnený započítať si pohľadávku po lehote splatnosti voči
Kupujúcemu, ako aj pohľadávku po lehote splatnosti nadobudnutú
od iného člena Skupiny MOL/SLOVNAFT voči Kupujúcemu, ktorú Predávajúci
získal oproti akejkoľvek existujúcej pohľadávke Kupujúceho, ktorá je spôsobilá na
započítanie a ktorú Kupujúci má voči Predávajúcemu. O takomto započítaní
pohľadávky je Predávajúci povinný Kupujúceho písomne informovať.
5.16 Predávajúci je oprávnený vystaviť opravnú faktúru (ťarchopis / dobropis)
v súlade s Článkom II. bod č.3 Kúpnej zmluvy do 30 kalendárnych dní od
ukončenia Kúpnej zmluvy so splatnosťou 30 kalendárnych dní od dňa jej
vystavenia.
5.17 Zmluvné strany postupujú pri vysporiadaní svojich daňových povinností podľa
platných právnych predpisov štátu, v ktorom sú rezidentmi v súlade s platnými
medzinárodnými normami, zmluvami a dohodami.
5.18 V prípade, ak Kupujúci požaduje dodanie tovaru oslobodeného od DPH do
iného členského štátu Európskej únie, je povinný preukázať Predávajúcemu, že
tovar, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy bol dodaný z územia Slovenskej
republiky do iného členského štátu Európskej únie a tovar bol prepravený
a prevzatý na mieste určenia, v inom členskom štáte Európskej únie. Oslobodené
od dane je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený z územia
Slovenskej republiky do iného členského štátu Predávajúcim alebo Kupujúcim
tovaru alebo na ich účet, ak Kupujúci je osobou identifikovanou pre daň v inom
členskom štáte Európskej únie. Kupujúci je povinný vrátiť kópiu dokladu
o preprave tovaru, v ktorom je potvrdené Kupujúcim alebo osobou ním poverenou,
že tovar bol prepravený z miesta vyskladnenia do miesta určenia tak, ako je to
uvedené v príslušných kolónkach CMR/ nákladného listu a zároveň, že tovar bol
prijatý Kupujúcim alebo osobou ním poverenou v inom členskom štáte Európskej
únie. Ak Kupujúci nemá kópiu dokladu o preprave, prevzatie tovaru v inom
členskom štáte je povinný preukázať iným dokladom (prehlásenie o dodaní tovaru
do iného členského štátu - Statutory Declaration on Receipt of Goods in another
Member State spolu so súhrnnou prílohou, ktorá obsahuje všetky transakcie
dodania tovaru za dané obdobie). Prehlásenie Predávajúci vyplní a zašle
Kupujúcemu e-mailom po odoslaní tovaru (nakládke tovaru). Prehlásenie Kupujúci
potvrdí a zašle e-mailom Predávajúcemu a zároveň originál zašle poštou do 60
kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Iný doklad musí obsahovať
náležitosti podľa § 43 ods. 5 písmeno c) platného zákona o DPH. Ak Kupujúci
neposkytne Predávajúcemu požadované doklady do 60 kalendárnych dní odo dňa
prevzatia tovaru Kupujúcim, Predávajúci má právo vyfakturovať DPH, ktorá musí
byť uhradená Kupujúcim v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej
republiky. V prípade zmeny platných právnych predpisov Slovenskej republiky
vzťahujúcich sa na dodanie tovaru podľa Kúpnej zmluvy, Zmluvné strany budú
postupovať v súlade s týmito platnými právnymi predpismi.
5.19 V prípade, ak Kupujúci je zaregistrovaný na DPH v Slovenskej republike a je
držiteľom identifikačného čísla pre DPH vydaného daňovým úradom Slovenskej
republiky, je povinný o tejto skutočnosti Predávajúceho informovať pred dodaním
tovaru a predložiť mu osvedčenie. V prípade, ak Kupujúci uvedenú skutočnosť
Predávajúcemu neoznámi, bude mať Predávajúci za to, že Kupujúci nie je
registrovaný na DPH v Slovenskej republike a nie je držiteľom identifikačného
čísla pre DPH vydaného daňovým úradom Slovenskej republiky. Kupujúci
garantuje, že miestom určenia tovaru dodávaného podľa Kúpnej zmluvy je miesto
mimo územia Slovenskej republiky, kde je Kupujúci registrovaný na DPH a tovar
dodaný v súlade s Kúpnou zmluvou nie je predmetom ďalších dodaní na území
Slovenskej republiky.
6. Zabezpečenie
6.1 Kupujúci berie na vedomie, že bez akejkoľvek samotnej straty obchodnej
dôvery je pre Predávajúceho mimoriadne dôležité, aby bola zabezpečená
platobná schopnosť každého z jeho odberateľov (kupujúcich) a táto nebola
ohrozená počas celej doby platnosti Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami.
Z tohto dôvodu Predávajúci pravidelne vyhodnocuje kredibilitu a výšku záväzkov
Kupujúceho, ako aj jeho finančnú stabilitu, aby minimalizoval riziko nárastu výšky
svojich pohľadávok voči Kupujúcemu po lehote splatnosti.
6.2 Z dôvodov uvedených v bode 6.1 tohto článku VOP Kupujúci súhlasí s právom
Predávajúceho stanoviť Kupujúcemu podľa svojich interných pravidiel
ohodnocovania zákazníkov prislúchajúci kreditný limit (ďalej v texte iba „Kreditný
limit“). Kreditný limit, jeho výška je upravená v Kúpnej zmluve uzavretej podľa
článku 2 bodu 2.1 písm. a) týchto VOP a uvedená tiež na Potvrdení odvolávky
alebo oznámená Kupujúcemu spolu s Potvrdením odvolávky. Kreditný limit, jeho
výška v prípade Kúpnej zmluvy uzavretej podľa článku 2 bodu 2.1. písm. b) týchto
VOP je uvedená na Potvrdení objednávky alebo oznámená Kupujúcemu spolu
s Potvrdením objednávky.
6.3 Disponibilný Kreditný limit Kupujúceho predstavuje Kreditný limit uvedený
v bode 6.2 tohto článku VOP znížený o hodnotu neuhradených faktúr,
nevyfakturovaných
dodávok
tovaru
a Predávajúcim
potvrdených
objednávok/odvolávok. Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu tovar len do
výšky disponibilného Kreditného limitu. V prípade, ak objednávka/odvolávka
Kupujúceho presahuje hodnotu disponibilného Kreditného limitu, Predávajúci má
povinnosť dodať tovar Kupujúcemu len v prípade, ak Kupujúci uhradil svoje
záväzky v takom rozsahu, aby výška jeho disponibilného Kreditného limitu
postačovala na pokrytie hodnoty tovaru, na ktorý sa jeho objednávka/odvolávka
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vzťahuje. Kupujúci je povinný uhradiť svoje záväzky v zmysle vyššie uvedeného
najneskôr do dňa dodania (nakládky) v zmysle potvrdenej objednávky/odvolávky,
alebo v uvedenej lehote uhradiť kúpnu cenu tovaru nad hodnotu disponibilného
Kreditného limitu vopred (zmena platobných podmienok na platbu vopred), alebo
zabezpečiť svoje záväzky nad hodnotu disponibilného Kreditného limitu niektorou
z foriem zabezpečenia záväzkov podľa týchto VOP. V prípade, ak tak Kupujúci
v uvedenej lehote neurobí je Predávajúci oprávnený od potvrdenej
objednávky/odvolávky, alebo jej časti odstúpiť (e-mailom) a tovar Kupujúcemu
nedodať, bez toho, aby takéto odstúpenie od potvrdenej objednávky/odvolávky
znamenalo porušenie Kúpnej zmluvy Predávajúcim a bez toho, aby takéto
zastavenie dodávok tovaru zakladalo akýkoľvek nárok Kupujúceho na náhradu
škody (skutočnej škody alebo ušlého zisku).
6.4 Predávajúci je oprávnený bez súhlasu Kupujúceho v súlade a v rozsahu
umožnenom platnými právnymi predpismi znížiť alebo úplne zrušiť Kreditný limit
Kupujúceho, ktorý mu stanovil, ak dôjde k preukázanému zhoršeniu ekonomickej
situácie a platobnej schopnosti Kupujúceho (najmä, ale nie výlučne k zhoršeniu
jeho platobnej disciplíny, alebo zhoršeniu hospodárskych výsledkov vykázaných v
súvahe a vo výkaze ziskov a strát, existuje reálna hrozba, že dôjde k vyhláseniu
konkurzu, alebo návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok
majetku Kupujúceho, Kupujúci vstúpil do likvidácie, alebo ak sa počas
reštrukturalizácie dostal do omeškania s plnením, na ktoré vznikol nárok počas
reštrukturalizačného konania, alebo sa voči nemu začala exekúcia, ktorá môže
ohroziť podnikateľskú činnosť Kupujúceho, alebo jeho platobnú schopnosť,
Predávajúci získa z prístupných zdrojov informáciu, že Kupujúci má neuhradené
platobné záväzky voči viacerým subjektom nasvedčujúce tomu, že môže vzniknúť
pre Predávajúceho dôvodná obava o úhrade jeho existujúcich, alebo
potenciálnych pohľadávok voči Kupujúcemu, alebo ak poisťovňa alebo tretia
osoba vykonávajúca poistenie pohľadávok (ďalej v texte iba „Poisťovňa“) zníži
alebo zruší poistenie pohľadávok Predávajúceho voči Kupujúcemu). Predávajúci
má rovnaké právo aj v prípade, ak sa uvedené skutočnosti týkajú osoby, ktorá voči
Kupujúcemu vykonáva práva ovládajúcej osoby tak, ako je táto definovaná v
príslušných ustanoveniach Obchodného zákonníka v platnom znení. Predávajúci
bude bez zbytočného odkladu písomne (e-mailom) informovať Kupujúceho
o každej zmene výšky Kreditného limitu, ktorý mu bol pridelený alebo o jeho
zrušení.
6.5. Kupujúci je oprávnený Kúpnu zmluvu vypovedať v súlade s článkom 14 bod
14.4 týchto VOP z dôvodu zníženia alebo zrušenia Kreditného limitu.
6.6 Predávajúci je oprávnený požadovať od Kupujúceho kedykoľvek počas
platnosti Kúpnej zmluvy, a to aj pred tým, ako dôjde k jej uzavretiu zabezpečenie
záväzkov Kupujúceho (zaplatenie kúpnej ceny a jej príslušenstva) vyplývajúcich z
dodávok tovaru podľa Kúpnej zmluvy. O forme, prijateľnosti a výške hodnoty
zabezpečenia, ktoré navrhne Kupujúci za účelom zabezpečenia svojich záväzkov
z obchodných vzťahov voči Kupujúcemu rozhoduje Predávajúci, pričom
preferovanou formou zabezpečenia je najmä banková záruka, depozit finančných
prostriedkov v prospech a na účet Predávajúceho, záložné právo
na nehnuteľnosť, prípadne iná bezpečná a bonitná forma zabezpečenia určená na
základe dohody Zmluvných strán. Platnosť zabezpečenia musí byť o 15
pracovných dní dlhšia ako je splatnosť poslednej možnej faktúry. V prípade, ak
platnosť poskytnutej formy zabezpečenia uplynie počas doby trvania Kúpnej
zmluvy,
platnosť
Kreditného
limitu
bude
pozastavená
pred ukončením platnosti poskytnutej formy zabezpečenia po dobu najdlhšej
splatnosti faktúr a navýšenej o 15 pracovných dní pred ukončením platnosti
poskytnutej formy zabezpečenia.
6.7 Kupujúci je povinný v dostatočnom predstihu pred dobou dojednanou na
dodanie tovaru odovzdať Predávajúcemu doklady preukazujúce, že zaplatenie
Kúpnej ceny a/alebo jej príslušenstva bolo zabezpečené spôsobom a vo výške
dohodnutej medzi Zmluvnými stranami v zmysle bodu 6.6 tohto článku VOP. Ak
si Kupujúci nesplní túto povinnosť, môže Predávajúci do doručenia ním
požadovaných dokladov preukazujúcich splnenie si tejto povinnosti Kupujúcim
zadržať doposiaľ nesplnené dodávky tovaru objednané/odvolané Kupujúcim podľa
uzavretej Kúpnej zmluvy bez toho, aby takéto konanie Predávajúceho znamenalo
porušenie Kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho, alebo zánik práva
Predávajúceho okamžite odstúpiť od tejto Kúpnej zmluvy podľa článku 14 týchto
VOP, a bez toho, aby takéto zastavenie dodávok tovaru zakladalo akýkoľvek
nárok Kupujúceho na náhradu škody (skutočnej škody, alebo ušlého zisku) voči
Predávajúcemu. V prípade, že boli doklady podľa tohto bodu VOP požadované
pred uzavretím Kúpnej zmluvy, Kupujúci je povinný tieto doklady poskytnúť
Predávajúcemu v dostatočnom časovom predstihu pred dohodnutým termínom
prvej dodávky tovaru, inak je Predávajúci oprávnený odmietnuť uzavretie Kúpnej
zmluvy.
6.8 Ak Kupujúci nezabezpečí zaplatenie kúpnej ceny spôsobom a vo výške
požadovanej Predávajúcim ani v dodatočnej lehote určenej Predávajúcim, môže
Predávajúci od Kúpnej zmluvy odstúpiť v súlade s článkom 14 týchto VOP.
6.9 V prípade, ak Predávajúci bude od Kupujúceho v súlade s vyššie uvedenými
ustanoveniami požadovať zabezpečenie svojich pohľadávok voči Kupujúcemu z
uzavretej Kúpnej zmluvy alebo pred uzavretím Kúpnej zmluvy a Kupujúci mu
požadované zabezpečenie nebude vedieť poskytnúť, ďalšie plnenie Kúpnej
zmluvy zo strany Predávajúceho, alebo uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany
Predávajúceho bude možné len za predpokladu, že Kupujúci bude súhlasiť s tým,
že všetky platby za tovar budú uhradené pred dodaním tovaru Kupujúcemu (platba
vopred).
6.10 Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený kedykoľvek počas
platnosti Kúpnej zmluvy požiadať Poisťovňu o poskytnutie poistného krytia pre
prípadné pohľadávky Predávajúceho vyplývajúce mu z Kúpnej zmluvy. Kupujúci
súhlasí s poskytnutím svojich finančných ukazovateľov, účtovných a iných
výkazov a dát príslušnej Poisťovni za účelom súvisiacim s poistením pohľadávok
Predávajúceho z Kúpnej zmluvy, ako aj spoločnostiam poskytujúcim obchodné
informácie a služby hodnotenia kreditného rizika, pričom tieto je povinný
v požadovanej lehote predložiť Predávajúcemu. Ak Kupujúci neposkytne
Predávajúcemu ním požadované informácie a podklady za účelom preverenia
jeho finančnej situácie a platobnej schopnosti v rozsahu, podobe a v lehote
určenej Predávajúcim, takéto konanie Kupujúceho sa bude považovať za
porušenie Kúpnej zmluvy s oprávnením Predávajúceho okamžite odstúpiť od

Kúpnej zmluvy v súlade s článkom 14 týchto VOP. Predávajúci má práva uvedené
vyššie v tomto bode VOP aj v prípade, ak mu Kupujúci poskytne nepravdivé,
neúplné alebo skresľujúce informácie a podklady.

7. Odvolávanie jednotlivých dodávok pri Kúpnej zmluve
v zmysle článku 2 bod 2.1 písm. a) týchto VOP
7.1 Kupujúci sa zaväzuje doručiť Predávajúcemu písomne (e-mailom) najneskôr
do 10. dňa aktuálneho kalendárneho mesiaca predpokladané množstvá tovaru,
ktoré plánuje odobrať nasledujúci kalendárny mesiac (ďalej v texte ako „forecast“).
Vo forecaste uvedie množstvo tovaru podľa jednotlivých druhov/typov, časový
harmonogram ich dodania (podľa týždňov) a požadované balenie tovaru. Ak tento
deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok v Slovenskej republike, Kupujúci je
povinný doručiť Predávajúcemu forecast najneskôr v predchádzajúci pracovný
deň.
7.2 Na základe forecastu Kupujúceho doručeného Predávajúcemu, Predávajúci
oznámi písomne (e-mailom) Kupujúcemu množstvo tovaru podľa jednotlivých
druhov/typov, s rozvrhnutím na jednotlivé týždne, ktoré bolo Kupujúcemu
alokované (rezervované) na nasledujúci kalendárny mesiac.
7.3 Ak má Kupujúci v danom mesiaci záujem na dodaní tovaru alokovaného
v zmysle bodu 7.2 tohto článku VOP je povinný doručiť Predávajúcemu písomne
(e-mailom) odvolávku na dodanie tovaru v aktuálnom mesiaci najneskôr do 10.
pracovného dňa aktuálneho mesiaca. Kupujúci je oprávnený zaslať odvolávku aj
po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete avšak berie na vedomie, že
Predávajúci nie je povinný v tomto prípade rezervovať Kupujúcemu alokované
množstvo v zmysle bodu 7.2 tohto článku VOP a je oprávnený takúto odvolávku
nepotvrdiť.
7.4 Predávajúci nie je povinný Kupujúcemu v príslušnom mesiaci alokovať tovar
a potvrdiť odvolávku na množstvo tovaru väčšie, ako je uvedené pre daný mesiac
v prílohe Kúpnej zmluvy (alikvót, rozpis).
7.5 V prípade, ak Kupujúci neodoberie 80% mesačného zmluvného množstva
pripadajúceho na tovarovú skupinu LDPE v zmysle Kúpnej zmluvy tri krát za
zmluvné obdobie, Predávajúci mu nebude povinný naďalej alokovať mesačné
zmluvné množstvo pripadajúce na túto tovarovú skupinu.
7.6 Predávajúci dodá Kupujúcemu tovar na základe odvolávok Kupujúceho
zaslaných Predávajúcemu
písomne (e-mailom) v súlade s týmito VOP
a potvrdených Predávajúcim Kupujúcemu (e-mailom). Odvolávka musí obsahovať
označenie Kupujúceho, druh/typ a množstvo tovaru, druh dopravy, dátum dodania
tovaru, splatnosť faktúry (kúpnej ceny), špecifikáciu miesta dodania/určenia tovaru
podľa parity dodania uvedenej v Kúpnej zmluve a platnú kúpnu cenu podľa
v Kúpnej zmluve dohodnutého spôsobu stanovenia kúpnej ceny (v prípade
cenovej formuly, ktorá vychádza z kotácií polymérov ICIS – LOR FD EU low z
prvého týždňa aktuálneho mesiaca bude pre tento účel použitá tzv. pracovná cena
(cena platná pre predchádzajúci mesiac), ak odvolávka bola doručená
Predávajúcemu pred zverejnením kotácií; Kupujúcemu však bude účtovaná
kúpna cena v súlade s cenovou formulou). V prípade, ak odvolávka nebude
obsahovať všetky údaje, Predávajúci bezodkladne upozorní Kupujúceho na chyby
odvolávky a ak Kupujúci nedoručí opravenú odvolávku, Predávajúci je oprávnený
takúto odvolávku nepotvrdiť. V prípade, ak na odvolávke Kupujúceho budú
uvedené podmienky odlišné ako uvedené v Kúpnej zmluve a/alebo týchto VOP,
alebo akékoľvek výhrady, obmedzenia tieto v žiadnom prípade nebudú zaväzovať
Predávajúceho.
7.7 Minimálne množstvo jedného typu tovaru požadovaného na dodanie
na základe jednej odvolávky v jednej dodávke je 1 375 kg (jedna paleta) pri parite
FCA Incoterms 2010. Minimálne množstvo tovaru požadovaného na dodanie na
základe jednej odvolávky v jednej dodávke je 20 625 kg (ucelená zásielka) pri
parite CPT Incoterms 2010. Výnimku tvoria odvolávky vzoriek na parite FCA a
CPT Incoterms 2010. Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť odvolávku na
množstvo tovaru menšie ako uvedené vyššie v tomto bode VOP.
7.8 Kupujúci je povinný doručiť odvolávky na e-mailovú adresu:
crpolymers@slovnaft.sk najneskôr 1 pracovný deň pred dňom dodania tovaru
(dátumom nakládky) v prípade parity FCA Incoterms 2010 a najneskôr 3 pracovné
dni pred dátumom dodania tovaru (dátumom nakládky) v prípade parity CPT
Incoterms 2010 a v prípade platby vopred.
7.9 Odvolávka je považovaná za akceptovanú, ak Predávajúci písomnou formou
(e-mailom) najneskôr v deň nakládky tovaru potvrdí Kupujúcemu odvolávku
zaslaním Potvrdenia odvolávky. Predávajúci je oprávnený nepotvrdiť odvolávku
Kupujúcemu, ak Kupujúci doručí odvolávku oneskorene, má prekročený alebo
zrušený kreditný limit, je v omeškaní s prevzatím tovaru podľa Predávajúcim
potvrdenej odvolávky, z dôvodov vis maior na strane Predávajúceho,
z nepredvídateľných technických, kvalitatívnych a/alebo kapacitných dôvodov na
strane Predávajúceho, z dôvodov uvedených v článku 8 bode 8.14 tohto článku
VOP, ako aj z ďalších dôvodov uvedených na inom mieste týchto VOP.
7.10 Kupujúci môže zaslať odvolávku na dodanie tovaru len počas obdobia
účinnosti Kúpnej zmluvy.
7.11 Pri uzatvorení Kúpnej zmluvy podľa článku 2 bodu 2.1 písm. a) týchto VOP
vyplní Kupujúci prílohu stanovujúcu rozvrhnutie odberného množstva pre
jednotlivé kalendárne mesiace v závislosti od celkového množstva tovarov, ktoré
plánuje na základe Kúpnej zmluvy od Predávajúceho odobrať (nakúpiť).
8. Všeobecné dodacie podmienky
8.1 Predávajúci je povinný Kupujúcemu dodať tovar podľa dohodnutej parity
(pravidla) podľa Incoterms 2010, odovzdať doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú a
umožniť Kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v súlade s Kúpnou
zmluvou a týmito VOP.
8.2 Predávajúci dodáva tovar výlučne na parite (pravidle) FCA, SLOVNAFT, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, Bratislava, Slovenská republika alebo na parite CPT, podľa
Incoterms 2010. V prípade tovarov vyrobených v MOL Petrochemicals
Predávajúci dodáva tovar výlučne na parite (pravidle) CPT Incoterms 2010.
8.3 Jednotlivé parity (pravidlá) Incoterms 2010 sa na konkrétny prípad aplikujú
vždy v súlade s Kúpnou zmluvou a týmito VOP. Ustanovenia Kúpnej zmluvy
a týchto VOP majú prednosť pred obsahom práv a povinností podľa konkrétnej
parity (pravidla) Incoterms 2010.
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8.4 Množstvo tovaru pri každom druhu dopravy bude určené buď vážením (na
úradne ciachovanej váhe Predávajúceho), pričom vážením zistená hmotnosť
tovaru bude uvedená na dodacom liste, alebo nákladnom liste, alebo podľa
hmotnosti štandardizovaných paliet, alebo vriec uvedenej na dodacom liste, alebo
nákladnom liste.
8.5 Kupujúci alebo ním oprávnená osoba je povinná prevziať tovar, ktorý je zjavne
označený ako dodávka pre Kupujúceho a je dodaný v súlade s potvrdenou
objednávkou/odvolávkou podľa týchto VOP. Kupujúci alebo ním oprávnená osoba
je povinná pri prevzatí skontrolovať tovar a svojim podpisom potvrdiť prevzatie
tovaru na dodacom liste alebo nákladnom liste, ktorý obsahuje poradové číslo
dodacieho listu alebo nákladného listu, označenie Kupujúceho (na dodacom liste
uvedený ako zákazník), druh a množstvo dodaného tovaru, dátum a miesto
dodania/určenia, označenie dopravcu resp. evidenčné číslo vozidla. Zmluvné
strany sa dohodli, že potvrdenie dodania tovaru nemá vplyv na právo reklamácie
Kupujúceho (článok 9 týchto VOP), avšak je nevyhnutnou náležitosťou splnenia
všetkých povinností Kupujúceho. V prípade dodania tovaru v autocisterne (v sile),
je Kupujúci po vyložení povinný skontrolovať, či autocisterna je úplne
vyprázdnená.
8.6 Zmluvné strany sa dohodli, že skutočne dodané množstvo tovaru je množstvo
uvedené na dodacom liste alebo nákladnom liste.
8.7 Nebezpečenstvo škody na tovare (straty alebo poškodenia) prechádza
z Predávajúceho na Kupujúceho v zmysle príslušnej parity (doložky) dodania
Incoterms 2010 dohodnutej v Kúpnej zmluve a uvedenej v príslušnej odvolávke
potvrdenej Predávajúcim.
8.8 Kupujúci nadobúda vlastnícke
právo k dodanému tovaru až úplným
zaplatením kúpnej ceny. V prípade, ak kúpna cena tovaru bola uhradená vopred
Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru len čo mu je dodaný tovar
odovzdaný na mieste dodania.
8.9 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak Predávajúci zistí, že Kupujúcim
nakúpený tovar akýmkoľvek spôsobom upravil alebo znehodnotil, pričom naďalej
ho označuje a deklaruje ako tovar pochádzajúci od Predávajúceho, hoci po
vykonanej úprave alebo znehodnotení nevyhovuje kvalite tovaru Predávajúceho
podľa príslušných platných právnych predpisov alebo technických noriem je
Predávajúci oprávnený ihneď po takomto zistení dodávky akéhokoľvek ďalšieho
tovaru zastaviť, tento Kupujúcemu nedodať a/alebo od Kúpnej zmluvy odstúpiť
v súlade s článkom 14 týchto VOP bez toho, aby takéto zastavenie dodávok
tovaru znamenalo porušenie Kúpnej zmluvy Predávajúcim a bez toho, aby takéto
zastavenie dodávok tovaru zakladalo akýkoľvek nárok Kupujúceho na náhradu
škody (skutočnej škody alebo ušlého zisku).
8.10 Dodaním sa podľa Kúpnej zmluvy rozumie stav, keď tovar je pripravený na
mieste dodania podľa Predávajúcim potvrdenej objednávky/odvolávky
Kupujúceho a v súlade s dohodnutou paritou dodania podľa Incoterms 2010
uvedenou v Kúpnej zmluve.
8.11 Zmluvné strany sa dohodli, že množstvo tovaru podľa
jednotlivej
Predávajúcim potvrdenej objednávky/odvolávky sa považuje za riadne dodané
s toleranciou ± 10% z množstva podľa jednotlivých typov tovarov uvedených na
Potvrdení objednávky/odvolávky.
8.12 Nedodaním sa podľa Kúpnej zmluvy rozumie stav, keď tovar nie je pripravený
na mieste dodania podľa Predávajúcim potvrdenej
objednávky/odvolávky
Kupujúceho a dohodnutej parity dodania podľa Incoterms 2010. Predávajúci sa
zaväzuje upozorniť Kupujúceho na akúkoľvek prekážku brániacu plneniu jeho
povinností vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, napríklad informácia o zdržaní výdaja
tovaru, jeho úplnom prerušení. Kupujúci bude upozornený telefonicky, následne
e-mailom, bezodkladne, ako sa o nej Predávajúci dozvedel. Kupujúci je povinný
bezodkladne telefonicky, následne e-mailom informovať Predávajúceho
o akejkoľvek prekážke brániacej expedícii tovaru, napríklad nepripravenosť miesta
určenia, porucha a pod. Kupujúci a Predávajúci sa následne dohodnú na ďalšom
postupe.
8.13 Kupujúci berie na vedomie a akceptuje výpadky konkrétneho tovaru z dôvodu
vis maior, z nepredvídateľných technických a/alebo kvalitatívnych príčin na strane
Predávajúceho a takéto nedodanie tovaru sa nebude považovať za porušenie
Kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho a Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu
za škody vzniknuté nedodaním tovaru podľa tohto bodu VOP. V prípade, ak bola
objednávka/odvolávka Kupujúceho potvrdená Predávajúcim, je Predávajúci
oprávnený z dôvodov uvedených v tomto bode VOP od tejto objednávky/odvolávky
písomne (e-mailom) odstúpiť alebo takýto tovar dodať Kupujúcemu v náhradnom
termíne, ktorý Predávajúci oznámi Kupujúcemu písomne (e-mailom). Ak náhradný
termín dodania bude dlhší ako 5 pracovných dní oproti pôvodnému
predpokladanému termínu dodania (termínu nakládky) uvedenému na Potvrdení
objednávky/odvolávky je Kupujúci oprávnený písomne (e-mailom) odstúpiť od
potvrdenej objednávky/odvolávky v časti týkajúcej sa tovaru, ktorého sa takýto
náhradný termín týka, a to najneskôr 1 pracovný deň pred náhradným termínom
dodania (termínom nakládky); ak tak Kupujúci neurobí, má sa za to, že
s náhradným termínom súhlasí. V prípade, ak v deň náhradného dodania
(nakládky) tovaru bude kúpna cena tovaru nižšia ako kúpna cena platná v deň
doručenia objednávky/odvolávky Kupujúceho Predávajúcemu v prípade
Cenníkovej ceny, platná pre príslušný kalendárny mesiac v prípade Ceny podľa
cenovej formuly, bude platiť pre dodanie tohto tovaru táto nižšia kúpna cena.
S takto dohodnutými podmienkami Kupujúci súhlasí.
8.14 Predávajúci je v súlade a v rozsahu umožnenom platnými právnymi predpismi
oprávnený odmietnuť plnenie už akceptovanej/potvrdenej objednávky/odvolávky
tiež v prípade, ak sú na to dané závažné dôvody, spočívajúce najmä v tom, že
Predávajúci získa informáciu, že Kupujúci podal alebo voči nemu bol podaný návrh
na vyhlásenie konkurzu, bol na jeho majetok vyhlásený konkurz, alebo bol návrh
na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo vstúpil do
likvidácie, alebo ak sa počas reštrukturalizácie dostal do omeškania s plnením, na
ktoré vznikol nárok počas reštrukturalizačného konania, alebo sa voči nemu začala
exekúcia, ktorá môže ohroziť jeho podnikateľskú činnosť alebo platobnú
schopnosť. Zmluvné strany sa dohodli, že nedodanie tovaru v zmysle vyššie
uvedeného sa nebude považovať za porušene Kúpnej zmluvy zo strany
Predávajúceho a Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za škody vzniknuté
nedodaním tovaru podľa ustanovení tohto bodu VOP. S takto dohodnutými
podmienkami Kupujúci súhlasí.

8.15 Neodobraním sa podľa Kúpnej zmluvy rozumie stav, keď Kupujúci v dobe
trvania Kúpnej zmluvy neodoberie tovar v dohodnutom množstve aj napriek tomu,
že Predávajúci bol pripravený dodať tovar alebo pripravil tovar na dodanie v
miestach dodania v súlade s Predávajúcim potvrdenou objednávkou/odvolávkou
a dohodnutou paritou dodania podľa Incoterms 2010.
8.16 Pre účely prevzatia tovaru na parite FCA podľa Incoterms 2010 dopravným
prostriedkom Kupujúceho, je Kupujúci povinný najneskôr 1 pracovný deň pred
nakládkou nahlásiť Predávajúcemu evidenčné číslo vozidla, meno vodiča, číslo
predajnej objednávky (alebo iné identifikačné číslo dodávky), dátum nakládky
spolu s časovým oknom, ktoré si vybral, množstvo a typ tovaru, Predávajúci údaje
zaregistruje do svojho systému a následne vystaví príkaz na nakládku.
Predávajúci si vyhradzuje právo rezervovať príjazdy vozidiel na podklade
odoslanej informácie od Kupujúceho, ktoré časové okno si vybral, t. j. kedy
Kupujúci zabezpečí dostupnosť vozidla pre naloženie tovaru určeného pre
Kupujúceho. Vozidlo sa má za dostupné, keď sa počas časového okna nachádza
na vstupe do areálu Predávajúceho určeného na vjazd nákladných vozidiel a je
zaregistrované na vstupe do areálu Predávajúceho, ako vozidlo prichádzajúce na
naloženie. V prípade, ak Kupujúci nezabezpečí dostupnosť vozidla v zmysle
vyššie uvedeného, Predávajúci je oprávnený odmietnuť nakládku a vyhradzuje si
právo určiť Kupujúcemu nové časové okno. Predávajúci oznámi (e-mailom)
Kupujúcemu
platné
časové
okná
s prvým
zaslaním
Potvrdenia
objednávky/odvolávky Kupujúcemu a vždy pri každej zmene. Predávajúci je
oprávnený odmietnuť vydanie príkazu na nakládku tovaru osobe, ktorá nebude
spĺňať všetky podmienky registrácie vstupného systému Predávajúceho.
Predávajúci je tiež oprávnený, a to aj bez uvedenia dôvodu, odmietnuť vstup
osobám alebo vozidlám navrhnutým Kupujúcim v prípade, ak u takýchto osôb na
strane Predávajúceho vznikne akákoľvek pochybnosť súvisiaca s možným
ohrozením bezpečnosti osôb alebo majetku, alebo iných oprávnených záujmov
Predávajúceho. O zamietnutí vstupu do areálu Predávajúceho bude Kupujúci
informovaný. V takomto prípade je Kupujúci v prípade potreby oprávnený
navrhnúť inú osobu alebo vozidlo. Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za
akúkoľvek škodu, ktorá vznikla nevhodnosťou dopravného prostriedku
Kupujúceho.
8.17 Kupujúci alebo ním oprávnená osoba, v prípade ak v Kúpnej zmluve bola
dohodnutá parita dodania CPT podľa Incoterms 2010, zabezpečí bezproblémový
prístup
autocisterny/kamiónu Predávajúceho k miestu určenia. Miesto
určenia/vykládky a prístupové cesty k nemu musia vyhovovať platným právnym
predpisom, technickým normám. Predávajúci je oprávnený pred prvým dodaním
alebo v priebehu platnosti Kúpnej zmluvy vykonať na mieste určenia a
prístupových cestách audit zameraný na súlad s právnymi predpismi a technickými
normami. O výsledku ako aj prípadných zisteniach, nedostatkov bude Predávajúci
Kupujúceho písomne informovať a spolu s Kupujúcim navrhne lehotu pre ich
odstránenie. Kupujúci sa zároveň zaväzuje odstrániť prípadné zistené nedostatky
v čo najskoršej lehote, avšak najneskôr v lehote uvedenej v zápise z prerokovania
zistených nedostatkov medzi Zmluvnými stranami. V prípade, ak sú zistené
nedostatky, ktoré by mohli predstavovať porušenie platných právnych predpisov,
alebo nesúlad s príslušnými technickými normami, alebo predpismi upravujúcimi
prepravu, Kupujúci nie je oprávnený na náhradu škody v prípade odmietnutia
dodania zo strany Predávajúceho, a to až do odstránenia zistených nedostatkov.
8.18 V prípade, že medzi Kupujúcim a Predávajúcim bola v Kúpnej zmluve
dojednaná úhrada kúpnej ceny vopred, bude tovar zaradený na
expedíciu/nakládku najskôr o 2 pracovné dni od zaplatenia kúpnej ceny (t. j.
pripísania celej fakturovanej kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho).
8.19 Predávajúci zodpovedá za preukázané priame škody, ktoré zavinil a ktoré
vznikli v súvislosti s porušením povinností Predávajúceho pri plnení Kúpnej
zmluvy. Maximálna výška škody alebo iná sankcia, ktorú bude Predávajúci
povinný
uhradiť
Kupujúcemu
za
porušenie
Kúpnej
zmluvy
nepresiahne hodnotu kúpnej ceny tovaru podľa jednotlivej Predávajúcim
potvrdenej objednávky/odvolávky, ktorého sa porušenie týka. Toto obmedzenie
výšky náhrady škody vyplýva z možných predvídateľných následkov prípadného
porušenia Kúpnej zmluvy a vzniku škody. Predávajúci nebude voči Kupujúcemu
zodpovedať za žiadne nepriame škody (napr. náklady financovania, škody na
základe zmlúv s treťou stranou, odškodnenie nárokov tretích osôb a iné) ani ušlý
zisk, ktoré by mohli Kupujúcemu vzniknúť porušením Kúpnej zmluvy
Predávajúcim.
9. Zodpovednosť za vady, reklamácie
9.1 Technické údaje dodávaného tovaru sú umiestnené na webovom sídle
Predávajúceho www.slovnaft.sk. Informácie, odporúčania a údaje uvedené na
webovom sídle Predávajúceho majú len informatívny charakter. Je
na zodpovednosti Kupujúceho, aby vykonal vlastné testovanie a skúšky tovaru
pred jeho použitím, či
dodávaný tovar je vhodný na použitie
na Kupujúcim zamýšľaný účel. Garantované parametre dodávaného tovaru sú
uvedené
v Katalógovom
liste
a
budú
Kupujúcemu
poskytnuté
na vyžiadanie.
9.2 Predávajúci poskytuje na dodávaný tovar záruku za akosť. Dĺžka záručnej
doby je 6 mesiacov a začne plynúť odo dňa dodania tovaru Kupujúcemu.
9.3 Kupujúci alebo ním oprávnená osoba je povinná skontrolovať tovar ihneď pri
jeho dodaní/prevzatí. Zjavné vady tovaru a množstevný rozdiel je Kupujúci
povinný u Predávajúceho reklamovať okamžite pri dodaní/prevzatí tovaru a túto
skutočnosť uviesť na dodacom liste alebo nákladnom liste.
9.4 Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené po prechode
nebezpečenstva škody na tovare a nespôsobil ich Predávajúci alebo osoby,
pomocou ktorých Predávajúci plnil svoj záväzok.
9.5 Predávajúci nezodpovedá počas záručnej doby za vady tovaru, ktoré vznikli
v dôsledku nesprávneho skladovania, alebo manipulácie, nakladania, alebo
spracovania tovaru Kupujúcim, alebo ktoré boli zavinené Kupujúcim, alebo tretími
osobami, alebo vis maior.
9.6 Predávajúci nezodpovedá za znečistenie, znehodnotenie alebo inú zmenu
tovaru, ktorá vznikla pri preprave tovaru.
9.7 Kupujúci je povinný vady tovaru reklamovať u Predávajúceho
bez zbytočného odkladu po tom čo ich zistil, najneskôr do uplynutia záručnej
doby, podľa postupu uvedeného v dokumente “Reklamačný poriadok spoločnosti
SLOVNAFT, a.s. vzťahujúci sa na predaj polymérov“ (ďalej len „Reklamačný
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poriadok“), a to najmä formou reklamačného listu, v ktorom popíše vady tovaru,
nároky a navrhovaný postup vysporiadania reklamácie Kupujúceho (nároky z vád
tovaru). Reklamačný list musí byť doložený listinami preukazujúcimi
zodpovednosť Predávajúceho. Reklamačný list obsahuje najmä: údaje
o Kupujúcom, predmet reklamácie - voči čomu smeruje, druh/typ a množstvo
reklamovaného tovaru, popis reklamovanej vady, miesto, čas a spôsob zistenia
vady, kópie všetkých dokladov súvisiacich s dodávkou, ktorá je reklamovaná, číslo
faktúry (ak je známe) a ďalšie náležitosti v zmysle Reklamačného poriadku.
Reklamačný list musí byť datovaný a podpísaný oprávneným zástupcom
Kupujúceho. Aktuálny Reklamačný poriadok je umiestnený na webovom sídle
Predávajúceho www.slovnaft.sk.
9.8 Kupujúci nie je oprávnený podmieňovať zaplatenie kúpnej ceny tovaru, alebo
jej časti, odstránením vád tovaru.
9.9 Predávajúci je podľa svojho uváženia oprávnený poskytnúť Kupujúcemu buď
zľavu z kúpnej ceny alebo dodať náhradný tovar za vadný tovar, alebo dodať
chýbajúce množstvo tovaru, v lehote umožňujúcej vykonanie dodávky
náhradného, alebo chýbajúceho tovaru, alebo odstrániť vady iným spôsobom
a určený nárok zmeniť. Dodanie náhradného tovaru za vadný tovar je podmienené
vrátením vadného tovaru, ak Predávajúci neurčí inak.
9.10 Spôsob určenia nárokov z vád tovaru podľa tohto článku VOP predstavuje
dohodu Zmluvných strán v celom rozsahu v danom predmete a veci. Kupujúci je
oprávnený písomne (e-mailom) odstúpiť od jednotlivej objednávky/odvolávky
v časti týkajúcej sa vadného tovaru z dôvodu dodania vadného tovaru len, ak
Kúpna zmluva bola porušená podstatným spôsobom a Predávajúci porušenie
neodstránil niektorým zo spôsobom uvedených bode 9.9 tohto článku VOP, ani do
lehoty uvedenej v Reklamačnom poriadku Predávajúceho podľa bodu 9.7 tohto
článku VOP.
9.11 Ak Kupujúci mieni využiť právo na odstúpenie od jednotlivej objednávky/
odvolávky v časti týkajúcej sa vadného tovaru v prípadoch, keď mu to Kúpna
zmluva, VOP alebo zákon dovoľujú, alebo vadný tovar má byť v súlade s týmito
VOP vymenený za tovar bez vád (náhradný tovar), je Kupujúci povinný dotknutý
tovar riadne uchovávať na svoje náklady a nebezpečenstvo až do doby jeho
prevzatia Predávajúcim. Kupujúci nie je oprávnený takýto tovar predať alebo s ním
nakladať inak, ako odovzdať ho Predávajúcemu pri prevzatí, pokiaľ Predávajúci
neručí inak.
10. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť/vis maior
10.1 Nepovažuje sa za porušenie Kúpnej zmluvy, ak ktorákoľvek zo Zmluvných
strán nemôže plniť svoje zmluvné povinnosti z dôvodu prekážky, ktorá nastala
nezávisle od vôle povinnej Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak
nemožno rozumne predpokladať, že by povinná Zmluvná strana túto prekážku,
alebo jej následky odvrátila, alebo prekonala, a že by v čase vzniku záväzku túto
prekážku predvídala (napr. vojna, celoštátny štrajk, zemetrasenie, záplava,
požiare, teroristický útok, prerušenie dodávok ropy, živelná pohroma,
nepredpokladané odstávky výrobných zariadení, nepredpokladané a v čase
objednania (odvolania) tovaru v zmysle Kúpnej zmluvy vopred neplánované
zníženie alebo zastavenie výroby, atď.). Na základe požiadavky druhej Zmluvnej
strany, dotknutá Zmluvná strana predloží doklad o existencii okolností
vylučujúcich zodpovednosť/vis maior, ktorý vydajú príslušné úrady alebo
organizácia zastupujúca záujmy krajiny pôvodu.
10.2 Za porušenie Kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho sa tiež nepovažuje,
ak Predávajúci nemôže splniť svoje zmluvné povinnosti z dôvodu prekážky
(okolnosti vylučujúcej zodpovednosť/vis maior), ktorá nastala na strane tretej
osoby, ktorá je v pozícii dodávateľa (predávajúceho) pre Predávajúceho podľa
Kúpnej zmluvy, ak takáto okolnosť spôsobila, že Predávajúci si nemohol splniť
svoje zmluvné povinnosti.
10.3 Pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak, zmluvne dohodnuté
termíny sa predlžujú o dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť/vis
maior.
10.4 Ak doba trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť/vis maior presahuje 30
kalendárnych dní, Zmluvné strany sú povinné viesť rokovania o možnej
zmene/úprave podmienok Kúpnej zmluvy. Ak takéto rokovania nebudú úspešne
ukončené do 10 kalendárnych dní od ich začatia, ktorákoľvek zo Zmluvných strán
je oprávnená písomne odstúpiť od Kúpnej zmluvy/jednotlivej odvolávky, bez
akýchkoľvek negatívnych právnych dôsledkov pre odstupujúcu Zmluvnú stranu.
Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu vyrovnať si vzájomné
pohľadávky a záväzky, ktoré vznikli do zániku Kúpnej zmluvy.
10.5 Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť, alebo ktorá s prihliadnutím
na
všetky
okolnosti
má
vedieť,
že
poruší
svoju
povinnosť
zo zmluvného vzťahu (Kúpnej zmluvy) v dôsledku okolností vylučujúcich
zodpovednosť/vis maior, je povinná oznámiť písomne druhej Zmluvnej strane
hrozbu alebo vznik okolností vylučujúcich zodpovednosť/vis maior spolu s ich
dôsledkami a predpokladaným časom ich trvania. Správu je povinná táto Zmluvná
strana podať bez zbytočného odkladu po tom, čo o týchto okolnostiach dozvedela,
alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Škody vyplývajúce z neskorého
oznámenia o hrozbe alebo vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť/vis maior
bude niesť Zmluvná strana zodpovedná za takéto neskoré oznámenie.
11. Mlčanlivosť
11.1 Kupujúci a Predávajúci sa zaväzujú, že všetky údaje, fakty a informácie
o druhej Zmluvnej strane a o jej činnosti v súvislosti s Kúpnou zmluvou a jej
plnením, o ktorých sa táto dozvedela akýmkoľvek spôsobom, a to aj pred
uzavretím Kúpnej zmluvy, najmä, no nie výlučne, existenciu a obsah Kúpnej
zmluvy, bude považovať za dôverné informácie predstavujúce súčasne obchodné
tajomstvo Predávajúceho, ktoré neposkytne tretej strane a nepoužije ich na iný
účel ako na plnenie Kúpnej zmluvy.
11.2 Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na informácie a skutočnosti, ktoré:
a)
sú verejne prístupné, alebo ktoré sa bez zavinenia Zmluvnej strany, ktorá
tieto získala stanú verejne prístupnými, alebo
b)
boli preukázateľne Predávajúcemu, alebo Kupujúcemu dostupné, alebo
známe už pred nadobudnutím platnosti Kúpnej zmluvy a neboli predmetom
žiadneho záväzku mlčanlivosti, alebo
c)
sa Predávajúci alebo Kupujúci dozvedel od tretej strany, ktorá nie je
povinná zachovať mlčanlivosť voči Zmluvnej strane, ktorej sa takéto
informácie a/alebo skutočnosti týkajú, alebo

sa majú sprístupniť a poskytnúť v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov, nariadení burzy cenných papierov, alebo vyžiadania
oprávnených orgánov v rozsahu určenom platnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi, alebo
e)
sa majú poskytnúť audítorom, právnym, daňovým a finančným poradcom,
poisťovniam alebo subjektom poskytujúcim služby spojené s poistením
pohľadávok, alebo
f)
sú poskytnuté Predávajúcim materskej spoločnosti MOL Nyrt., so sídlom
Október huszonharmadika u.18, 1117 Budapešť, Maďarská republika,
resp. spoločnostiam Skupiny MOL.
11.3 Ukončenie platnosti a účinnosti Kúpnej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu nemá
vplyv na vyššie uvedenú povinnosť uchovania dôverných informácií/mlčanlivosti,
ktorá zostáva v platnosti aj pre prípad ukončenia platnosti a účinnosti Kúpnej
zmluvy z akéhokoľvek dôvodu.
12. Komunikácia
12.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bezodkladne vzájomne informovať
o všetkých dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa oblastí spravovaných Kúpnou
zmluvou a o okolnostiach, ktoré by mohli spôsobiť ohrozenie plnenia z Kúpnej
zmluvy.
12.2 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomné oznámenia, alebo iné
listiny či písomnosti určené a adresované druhej Zmluvnej strane sa jej budú
doručovať osobne, e-mailom alebo poštou, doporučeným listom zaslaným na
adresu jej sídla/miesta podnikania zapísanú v obchodnom alebo inom registri
v súlade s Kúpnou zmluvou a/alebo týmito VOP. Písomné oznámenie o odstúpení
od Kúpnej zmluvy alebo výpoveď z Kúpnej zmluvy, okrem prípadov výslovne
v týchto VOP uvedených inak, si musia Zmluvné strany doručiť osobne do
podateľne, alebo poštou, doporučeným listom s doručenkou zaslaným na adresu
sídla/miesta podnikania Zmluvnej strany zapísanú v obchodnom alebo inom
registri, ktorej je táto písomnosť určená. Ak si Zmluvná strana, ktorej je písomnosť
určená a zaslaná poštou, doporučeným listom, túto písomnosť z akéhokoľvek
dôvodu nevyzdvihne/neprevezme, považuje sa písomnosť za doručenú na 5.
kalendárny deň odo dňa jej odoslania, aj keď sa o tom dotknutá Zmluvná strana
nedozvedela. Ak dotknutá Zmluvná strana odmietne písomnosť prevziať, považuje
sa táto za doručenú dňom, keď bolo prevzatie odmietnuté. V prípade zmeny
adresy alebo inej relevantnej informácie sa Zmluvná strana zaväzuje bez
zbytočného odkladu túto zmenu písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane.
Písomné oznámenie zmeny adresy je splnené aj doručením informácie o zmene
prostredníctvo elektronickej pošty (e-mailom).
12.3 Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že e-maily budú vo svojich zmluvných
vzťahoch považovať za dokumenty rovnocenné s dokumentmi vyhotovenými
v písomnej, papierovej podobe podpísané oprávnenými zástupcami Zmluvných
strán. Pokiaľ nie je preukázaný opak, budú Zmluvné strany považovať tak
odosielateľa správy, ako aj obsah správy za autentický. Zmluvné strany sa dohodli,
že považujú využívaný e-mailový systém správ za bezpečný a vhodný a súčasne
sa zaväzujú upovedomiť druhú Zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu
o všetkých skutočnostiach alebo vedomostiach týkajúcich sa ohrozenia
bezpečnosti tohto systému počas jeho prevádzky. Zmluvné strany budú
zodpovedné za škody vyplývajúce z oneskoreného informovania.
12.4 Zmena v registračných údajoch Zmluvnej strany, obzvlášť zmena
sídla/miesta podnikania, zástupcu, vrátane zmeny útvaru zodpovedného za
uzatvorenie a plnenie Kúpnej zmluvy alebo zmena údajov o kontaktných osobách
sa nepovažujú za zmeny vyžadujúce si uzavretie dodatku ku Kúpnej zmluve. V
závislosti od okolností tieto zmeny je dotknutá Zmluvná strana povinná oznámiť
zmenu druhej Zmluvnej strane písomne 10 kalendárnych dní vopred alebo do 10
kalendárnych dní po registrácii zmeny.
13. Pravidlá bezpečnosti a ochrany prostredia
Poverené osoby Kupujúceho v súvislosti s Kúpnou zmluvou, ktoré vykonávajú
činnosti v objektoch alebo na zariadeniach Predávajúceho sú povinné
dodržiavať legislatívne požiadavky a zásady vyplývajúce z interných predpisov
Predávajúceho v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred
požiarmi, ochrany životného prostredia, majetku a kvality tovaru, ktoré sú
k dispozícii na webovom sídle Predávajúceho www.slovnaft.sk, s ktorými sú tieto
osoby povinné sa pred vstupom na územie Predávajúceho oboznámiť. V prípade,
že dôjde k porušeniu uvedených pravidiel, je Predávajúci oprávnený uplatniť
voči Kupujúcemu sankcie, ktoré sú k dispozícii na webovom sídle Predávajúceho
www.slovnaft.sk.
14. Ukončenie Kúpnej zmluvy
14.1 Kúpnu zmluvu je možné ukončiť:
a) písomnou dohodou Zmluvných strán podpísanou oprávnenými zástupcami
oboch Zmluvných strán za podmienok v nej uvedených,
b) písomnou výpoveďou v súlade s bodom 4.6 článku 4 týchto VOP, alebo podľa
bodu 14.4 tohto článku, alebo podľa bodu 17.4 článku 17 týchto VOP,
c) písomným odstúpením od Kúpnej zmluvy podľa podmienok uvedených
v bodoch 14.2 a 14.3 tohto článku VOP.
14.2 Predávajúci a Kupujúci sú oprávnení odstúpiť od Kúpnej zmluvy a/alebo
jednotlivej odvolávky ako pri podstatnom porušení Kúpnej zmluvy, pričom Kúpna
zmluva zaniká dňom doručenia písomného odstupujúceho prejavu druhej
Zmluvnej strane, a to bez akejkoľvek povinnosti na náhradu škody Zmluvnej
strane, ktorej je odstúpenie adresované, ak:
a)
Kupujúci a Predávajúci a/alebo osoba konajúca v jeho mene, alebo v jeho
zastúpení, zásadne poruší podmienky Etického kódexu Skupiny SLOVNAFT
(zverejnené na webovom sídle Predávajúceho: www.slovnaft.sk), alebo
b)
Kupujúci alebo Predávajúci poruší svoju povinnosť zachovávať mlčanlivosť
v zmysle článku 11 týchto VOP, alebo
c)
z dôvodu vis maior podľa bodu 10.4 článku 10 týchto VOP, alebo
d)
Kupujúci alebo Predávajúci poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z bodu 16.4
článku 16 týchto VOP.
14.3 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a/alebo jednotlivej
odvolávky ako pri podstatnom porušení Kúpnej zmluvy, pričom Kúpna
zmluva zaniká dňom doručenia písomného odstupujúceho prejavu
Kupujúcemu, a to bez akejkoľvek povinnosti na náhradu škody voči
Kupujúcemu aj v nasledovných prípadoch:
d)
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dôjde k naplneniu podmienky uvedenej v článku 5, body 5.8,
5.9, 5.10, 5.11, 5.12 týchto VOP, alebo
b)
z dôvodov uvedených v článku 6, body 6.7, 6.8, 6.10 týchto VOP, alebo
c)
dôjde k naplneniu podmienky uvedenej v článku 8, bod 8.9, článku 17 bod
17.5 týchto VOP, alebo
d)
Kupujúci poruší ďalšie svoje zmluvné povinnosti uvedené v Kúpnej zmluve,
v jej prílohách, alebo v týchto VOP, alebo
e)
Kupujúci poškodí dobré meno, alebo podnikateľskú dôveryhodnosť
Predávajúceho, alebo
f)
z ďalších dôvodov uvedených v Kúpnej zmluve, alebo inde v týchto
VOP.
14.4 Ak Predávajúci jednostranne zníži alebo zruší Kreditný limit Kupujúceho, je
Kupujúci oprávnený písomne vypovedať Kúpnu zmluvu s výpovednou lehotou 7
kalendárnych dní, ktorá začne plynúť odo dňa nasledujúceho po dni doručenia
výpovede Predávajúcemu, a to bez akéhokoľvek nároku na náhradu škody voči
Predávajúcemu.
14.5 V prípade ukončenia (zániku) Kúpnej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu (dohoda,
odstúpenie, alebo výpoveď) táto skutočnosť nezbavuje Zmluvné strany povinnosti
vzájomne si vyrovnať všetky pohľadávky a záväzky, ktoré im vznikli do dňa
ukončenia Kúpnej zmluvy. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy si Zmluvné
strany plnenia, ktoré si poskytli do dňa účinnosti odstúpenia od Kúpnej zmluvy
nevracajú, sú však povinné vyrovnať si vzájomné pohľadávky a záväzky z tohto
vyplývajúce.
14.6 V prípade ukončenia (zániku) Kúpnej zmluvy uzavretej podľa článku 2 bodu
2.1 písm. a) týchto VOP z dôvodov uvedených v týchto VOP alebo v Kúpnej
zmluve, Predávajúci vystaví opravnú faktúru v súlade s Kúpnou zmluvou so
splatnosťou do 14 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia.
15. Prevoditeľnosť
Predávajúci je oprávnený postúpiť/previesť Kúpnu zmluvu, alebo jej časť, ako aj
jednotlivé práva a povinnosti vyplývajúce z Kúpnej zmluvy na tretiu osobu (osoba
uvedená v článku 5 bod 5.10 týchto VOP) s tým, že je povinný toto písomne
vopred oznámiť Kupujúcemu. Podpisom Kúpnej zmluvy Kupujúci dáva svoj
neodvolateľný súhlas s takýmto postúpením/ prevodom.
16. REACH
16.1 S ohľadom na práva a povinnosti vyplývajúce Zmluvným stranám
z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii,
hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok a o zriadení Európskej
chemickej agentúry („Nariadenie REACH“) sú polyméry vyňaté z registrácie
REACH.
16.2 Predávajúci plne rešpektuje legislatívu REACH a používa iba také suroviny,
ktoré sú v súlade s REACH.
16.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúcim nezavinené porušenie alebo
nedodržanie povinností vyplývajúcich z Nariadenia REACH nezakladá nárok na
akúkoľvek náhradu škody Kupujúceho.
16.4 Predávajúci a Kupujúci sú oprávnení odstúpiť od Kúpnej zmluvy ako pri
podstatnom porušení Kúpnej zmluvy v prípade porušenia povinností
vyplývajúcich z Nariadenia REACH druhou Zmluvnou stranou podľa článku 14
týchto VOP.
16.5 Príslušná dokumentácia, ktorá súvisí s požiadavkami Nariadenia REACH je
k dispozícii Kupujúcemu na webovom sídle Predávajúceho www.slovnaft.sk.
17. Záverečné ustanovenia
17.1 Ďalšie vzájomné práva a povinnosti neupravené v Kúpnej zmluve alebo
v týchto VOP sa riadia Obchodným zákonníkom Slovenskej republiky v platnom
znení a ďalšími platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej
republiky, a to v uvedenom poradí. Zmluvné strany vylučujú aplikáciu ustanovení
Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru na práva a povinnosti
neupravené v Kúpnej zmluve alebo týchto VOP, ako aj ustanovenia akýchkoľvek
kolíznych noriem.
17.2 Prípadné spory sa budú snažiť Zmluvné strany riešiť vzájomnou dohodou. V
prípade, ak nedôjde k urovnaniu sporov zmierom mimosúdne, Zmluvné strany sa
dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z Kúpnej zmluvy, vrátane sporov o jej
platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským súdom
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných
vnútorných právnych predpisov. Zmluvné strany sa podrobia rozhodnutiu tohto
súdu a jeho rozhodnutie bude pre Zmluvné strany konečné a záväzné.
V priebehu konania sa bude používať slovenský jazyk.
17.3 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť VOP alebo ich nahradiť
novým znením. Predávajúci oboznámi Kupujúceho so zmenou VOP najneskôr
v lehote 30 kalendárnych dní pred dňom účinnosti ich nového znenia. Odo dňa
účinnosti nových VOP sa tieto budú vzťahovať na všetky zmluvné vzťahy, ktoré im
podliehajú a ktoré sú v platnosti v deň ich účinnosti.
17.4 Pokiaľ Kupujúci nesúhlasí s novým znením VOP, je oprávnený z tohto
dôvodu písomne vypovedať Kúpnu zmluvu uzavretú s Predávajúcim
s výpovednou lehotou 10 kalendárnych dní, ktorá začne plynúť odo dňa
nasledujúceho po dni doručenia písomnej výpovede Predávajúcemu. Kupujúci je
povinný doručiť svoju písomnú výpoveď z tohto dôvodu Predávajúcemu najneskôr
do 10 kalendárnych dní pred dňom, kedy sa nové VOP stanú účinnými. Pre
doručovanie výpovede platí článok 12 bod 12.2 týchto VOP.
17.5 Zmena VOP alebo systému zliav/príplatkov zo strany Predávajúceho, alebo
jednostranné zníženie Kreditného limitu Kupujúceho zo strany Predávajúceho sa
nepovažuje za porušenie Kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho a neoprávňuje
Kupujúceho po dni účinnosti ich nového znenia k tomu, aby si prestal riadne
a včas plniť všetky svoje záväzky, ktoré boli Kúpnou zmluvou dohodnuté, vrátane
tých, ktoré sa na neho budú vzťahovať podľa nového znenia VOP a systému
zliav/príplatkov, okrem prípadu, ak Kupujúci platne vypovedal Kúpnu zmluvu
v súlade s podmienkami uvedenými v týchto VOP. Vypovedanie Kúpnej zmluvy
predstavuje pre Zmluvné strany dohodnutý výlučný spôsob pre vyslovenie
nesúhlasu Kupujúceho so zmenou zliav/príplatkov ku kúpnej cene,
so zmenou týchto VOP alebo jednostranného zníženia Kreditného limitu
zo strany Predávajúceho. V prípade, ak Kupujúci poruší svoje záväzky z Kúpnej
zmluvy, vrátane tých, ktoré sa na neho budú vzťahovať podľa nového znenia VOP
bude sa to považovať za závažné porušenie Kúpnej zmluvy, pričom Predávajúci
a)

bude oprávnený okamžite od Kúpnej zmluvy odstúpiť v zmysle článku 14 týchto
VOP.
17.6 Nové znenie VOP Predávajúci zverejní aj na svojom webovom sídle spolu
s uvedením dňa odkedy tieto nadobudnú účinnosť.
17.7 Tieto VOP tvoria nedeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy.
17.8 Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2018 a dňom nadobudnutia ich
účinnosti nahrádzajú doteraz platné VOP Predávajúceho.
V Bratislave, dňa 30.11.2017
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