
D o d a t o k č. 1 

k Rámcovej zmluve uzatvorenej dňa 31.05.2011 medzi: 

Dodávateľ: REAL - K, s.r.o., so sídlom Novozámocká cesta č. 3946, 945 01 Komárno, 
IČO: 36 521 931, zapísaná v OR OS Nitra, v Odd.: Sro, vo vlož.č. 10415/N 
V mene spoločnosti koná: Ing. Ladislav Mészáros 

(ďalej len „dodávateľ") 
a 

Odberateľ: Obec Veľký Kýr, Obecný úrad Veľký Kýr, Nám. Sv. Jána 1, 941 07 Veľký Kýr, 
IČO: 00 309 109, 
zastúpenie: Ing. Judita Valašková, starostka obce . 
emailováadresa:. 
bankové spojenie: 

(ďalej len „odberateľ") 

(dálej len „Dodatok č. I") 

I. 
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Rámcovej zmluve uzatvorenej 

dňa 31.05.2011 (ddlej len „Zmluva") v tomto znení: 

ČI. I. Predmet zmluvy sa mení nasledovne a bude znieť: 

I. Predmet zmluvy 
1. Predmetom tejto zmluvy je čiastkový odber a dodanie pohonných hmôt a ostatného 

tovaru, umývanie a čistenie áut odberateľa na čerpacích staniciach dodávateľa 
označených pod obchodným názvom „REAL-K" bezhotovostne, prostredníctvom 
čipových kreditných (odberných) kariet REAL-K v množstve - podľa potreby odberateľa. 

ČI. II. Miesto plnenia zmluvy sa mení nasledovne a bude znieť: 

II. Miesto plnenia zmluvy 

1. Priamy odber pohonných hmôt a ostatného tovaru na ktorejkoľvek z čerpacích staníc 
dodávateľa, označených pod obchodným názvom „REAL-K". 

2. Umývanie a čistenie áut odberateľa na tých čerpacích staniciach dodávateľa 
označených pod obchodným názvom „REAL-K", kde sa tieto služby poskytujú. 

ČI. III. Podmienky zmluvy sa mení nasledovne a bude znieť: 

III. Kúpna cena 

1. Pre predmet plnenia podľa čl. I podpisom tejto zmluvy odberateľ akceptuje aktuálne 
ceny čerpacej stanice dodávateľa na ktorej sa uskutoční odber pohonnej hmoty alebo 
ostatného tovaru, alebo umývanie a čistenie áut. 

2. Pre vylúčenie akýchkolVek pochybností, aktuálna cena za jednotlivé pohonné hmoty 
bude zreteľne vyznačená na toteme umiestneného bezprostredne pri čerpacej stanici 
dodávateľa označenej pod obchodným názvom „REAL-K". 

Čl. V. Záverečné ustanovenia sa mení na ČI. VII. a ČI. IV. bude znieť: 



IV. Podmienky zmluvy 

a) Povinnosti dodávateľa: 

- dodať odberateľovi požadované množstvo pohonných hmôt a ostatného tovaru na 
ktorejkoľvek zo svojich čerpacích staníc označených pod obchodným názvom „REAL-
K" a poskytnúť odberateľovi umytie a čistenie áut na tých svojich čerpacích staniciach 
označených pod obchodným názvom „REAL-K", kde sa tieto služby poskytujú, 

- odber pohonných hmôt a ostatného tovaru, umývanie a čistenie áut podľa čl. I tejto 
zmluvy bude odberateľ uskutočňovať bezhotovostne, prostredníctvom kreditných 
(odberných) kariet dodávateľa, ktoré dodávateľ vystaví (poskytne) odberateľovi 
v množstve, podľa požiadavky odberateľa, 

- kreditné (odberné) karty dodávateľa budú odberateľovi odovzdané na základe 
preberacieho protokolu so zoznamom kariet. Preberací protokol tvorí prílohu č. 1 k tejto 
zmluve a je jej neoddeliteľnou súčasťou. 

b) Povinnosti odberateľa: 

- zaplatiť kúpnu cenu za dodaný (odobratý) tovar a poskytnutú službu od dodávateľa 
podľa tejto zmluvy riadne a včas, 

- zabezpečiť, aby vodiči motorových vozidiel, ktorí odoberajú tovar a služby od 
dodávateľa prostredníctvom kreditných (odberných) kariet dodávateľa, ktoré 
dodávateľ vystavil pre odberateľa, potvrdzovali svojím čitateľným podpisom na 
pokladničnom paragóne, ktorý zostáva u obsluhy čerpacej stanice, odobraté množstvo 
pohonných hmôt, ostatného tovaru a služieb, pričom dodávateľ nie je povinný ft.j. 
zbavuje sa zodpovednosti) kontrolovať, preverovať a zisťovať totožnosť vodičov 
motorových vozidiel a osoby, ktoré odoberajú pohonné hmoty, tovar a služby na 
kreditné (odberné) karty dodávateľa, ktoré dodávateľ vystavil pre odberateľa podľa 
zoznamu v preberacom protokole, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve a je jej 
neoddeliteľnou súčasťou; túto zodpovednosť na seba preberá (berie) výlučne 
odberateľ, 

- bezodkladne oznámiť dodávateľovi stratu, odcudzenie, poškodenie kreditných 
(odberných) kariet dodávateľa, a to osobne, písomne na faxové číslo dodávateľa: 035 
7731 797 a zároveň telefonicky p. Rolandovi Horváthovi, zamestnancovi dodávateľa -
vedúcemu úseku čerpacích staníc, na telefónne číslo: 

0907 885 000 
s uvedením mena odberateľa a čísla odbernej karty. 

Odberateľ berie na vedomie, že v prípade ak v dôsledku oneskoreného ohlásenia, 
resp. neohlásenia straty, odcudzenia kreditnej (odbernej) karty dodávateľa dôjde k jej 
zneužitiu, túto zodpovednosť na seba berie výlučne odberateľ a hodnota pohonných 
hmôt, tovaru a služieb nakúpeného na takúto kreditnú (odbernú) kartu dodávateľa 
bude zaúčtovaná na ťarchu odberateľa - držiteľa karty. 

- po ukončení platnosti tejto zmluvy bezodkladne vrátiť dodávateľovi všetky kreditné 
(odberné) karty dodávateľa, ktoré dodávateľ poskytol - odovzdal odberateľovi podľa 
preberacieho protokolu, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve za účelom plnenia 
predmetu zmluvy podľa čl. I tejto zmluvy, 

- zaplatiť za znehodnotenú, stratenú alebo odcudzenú kreditnú (odbernú) kartu 
dodávateľa poplatok 5,- €. 

2. Platobné podmienky: 
- fakturáciu za odobraté pohonné hmoty a ostatný tovar, za umývanie a čistenie áut na 

čerpacích staniciach dodávateľa podľa tejto zmluvy bude dodávateľ uskutočňovať 
dvakrát mesačne a to k 15- tem dňu toho ktorého mesiaca a k poslednému dňu toho 



ktorého kalendárneho mesiaca, pričom faktúru bude dodávateľ zasielať odberateľovi 
elektronicky, na emailovú adresu uvedenú v záhlaví tohto Dodatku č. 1, s čím 
odberateľ podpisom na tomto Dodatku č. 1 súhlasí, 

- splatnosť faktúry bude stanovená do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, 
- odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúry do lehoty splatnosti tak, aby platba v deň 

splatnosti bola na účte dodávateľa, 
- v prípade, že odberateľ nedodrží platobné podmienky - neuhradí faktúry v lehote 

splatnosti, dodávateľ si vyhradzuje právo účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% za 
každý deň omeškania a je oprávnený zastaviť poskytovanie dodávok pohonných hmôt 
a ostatného tovaru, umývanie a čistenie áut podľa čl. I tejto zmluvy, t.j. zablokovať 
všetky odberné (kreditné) karty, ktoré poskytol odberateľovi. 

Zmluva sa dopĺňa o ďalší článok, ktorý bude znieť: 

V. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, 
informáciách a údajoch, ktoré si navzájom poskytli pri rokovaní o uzavretí tejto zmluvy, 
ako i všetky skutočnosti, informácie a údaje, ktoré sú uvedené v tejto zmluve a ktoré 
budú uvedené v jej dodatkoch, prílohách a iných súčastiach, ktoré sú považované za 
dôverné informácie v zmysle § 271 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v platnom znení. 

2. Za dôverné informácie sa považujú najmä údaje, dáta, podklady, projektová 
dokumentácia, dokumenty alebo akékoľvek iné informácie, bez ohľadu na formu ich 
zachytenia, napr. informácie o cenách, právach a povinnostiach zmluvných strán, 
informácie o zákazkách a zákazníkoch, informácie o hospodárskych výsledkoch, 
finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o technickom a programovom 
vybavení zmluvných strán, know-how, podnikateľské stratégie a plány a pod. 

3. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom 
obvyklým pre utajovanie takýchto informácií, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú 
inak. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie dôverných informácií aj u svojich 
zamestnancov, ako aj iných spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie 
boli oprávnene poskytnuté. 

4. Zmluvné strany sú povinné dôverné informácie chrániť pred ich zneužitím, poškodením, 
zničením, znehodnotením, stratou a odcudzením. 

5. Zmluvná strana nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej 
zmluvnej strany dôverné informácie tretej strane sprístupniť, poskytnúť akýmkoľvek 
spôsobom, ani použiť inak než na účely plnenia predmetu tejto zmluvy. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že za každé porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť 
v rozsahu podľa tejto zmluvy má poškodená zmluvná strana nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výšky 2.000 eur (slovom dvetisíc eur), čím nie je dotknuté právo 
poškodeného na náhradu škody. 

Zmluva sa dopĺňa o dálší článok, ktorý bude znieť: 

VI. Ostatné ustanovenia 

Dodávateľ a odberateľ sa dohodli tak, že dodávateľ predá odberateľovi všetky druhy 
pohonných hmôt - benzín, nafta, LPG (ďalej len „pohonné hmoty") odobraté 
odberateľom zo všetkých čerpacích staníc dodávateľa označených pod obchodným 
názvom „REAL - K" prostredníctvom kreditných (odberných) kariet REAL - K 
v nasledovnej cene, pričom cena sa bude odvíjať z totemovej ceny pohonných hmôt na 
čerpacej stanici dodávateľa označenej pod obchodným názvom „REAL - K" v Štúrove 
na adrese: Sv. Štefana 50 (dálej len „referenčná cena"): 
- pri odbere pohonných hmôt v množstve minimálne 1.000 Litrov zo všetkých čerpacích 

staníc dodávateľa označených pod obchodným názvom „REAL - K" za ten ktorý 
kalendárny mesiac, za cenu: 



- 0,020 EUR/Liter s DPH z referenčnej ceny tej ktorej odobratej pohonnej hmoty pre tú 
ktorú odobratú pohonnú hmotu, 

- pri odbere pohonných hmôt v množstve minimálne 5.000 Litrov zo všetkých čerpacích 
staníc dodávateľa označených pod obchodným názvom „REAL - K" za ten ktorý 
kalendárny mesiac, za cenu: 

- 0,030 EUR/Liter s DPH z referenčnej ceny tej ktorej odobratej pohonnej hmoty pre tú 
ktorú odobratú pohonnú hmotu. 

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, aktuálna referenčná cena za jednotlivé pohonné 
hmoty bude zreteľne vyznačená na toteme umiestneného bezprostredne pri čerpacej stanici 
dodávateľa označenej pod obchodným názvom „REAL-K" v Štúrove na adrese: Sv. Štefana 
50 ako aj na webovej stránke dodávateľa: www.real-k.sk . 

1. Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia. 
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť od 01.03.2018. 
4. Tento Dodatok č. 1 má 4 (štyri) strany a je vyhotovený vo dvoch originálnych 

vyhotoveniach, pričom každá zmiuvná strana obdrží jeden originál Dodatku č. l . 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 1 je zrozumiteľným a určitým 

prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne 
nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú 
svoje podpisy. 

V Komárne dňa 14.02.2018 

II. 

dodávateľ odberateľ 

http://www.real-k.sk

