VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI INTERAGROS, a. s.
PRE NÁKUP KOMODÍT

Preambula
Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti INTERAGROS, a. s. pre nákup komodít (ďalej len „VOP“) upravujú
právne vzťahy spoločnosti INTERAGROS, a. s., so sídlom: Piešťanská 3, 917 01 Trnava, Slovenská republika, IČO: 47
681 659, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10745/T (ďalej len „Odberateľ“)
a jej Dodávateľom (ďalej len „Dodávateľ“) pri nákupe komodít, na základe kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou
INTERAGROS, a. s. ako Odberateľom a jej zmluvným partnerom ako Dodávateľom (ďalej len „zmluva”), ktorej
neoddeliteľnou súčasťou sú tieto VOP.
Čl. I
Úvodné ustanovenia
1. Pokiaľ zmluva neurčuje inak, má sa za to, že obchodné podmienky obsiahnuté v týchto VOP sú jej súčasťou.
Odchylné písomné dojednania zmluvných strán v zmluve však majú prednosť pred znením obchodných podmienok
obsiahnutých v týchto VOP, pokiaľ nie je vo VOP výslovne uvedené inak.
2. Všetky právne vzťahy výslovne neupravené v zmluve alebo vo VOP sa spravujú príslušnými ustanoveniami
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ďalšími
všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to v tomto poradí. V prípade vzniku akéhokoľvek
rozporu zmluvy alebo VOP a dispozitívnych ustanovení Obchodného zákonníka, je rozhodujúce znenie zmluvy alebo
VOP.
3. Tieto VOP sú zverejnené a dostupné v písomnej forme v sídle Odberateľa a v elektronickej forme na webovom
sídle Odberateľa www.interagros.sk
Čl. II
Definície
1. Pre účely zmluvy a týchto VOP, nasledovné pojmy znamenajú:
a) BOZP - znamená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
b) Dodávateľ – znamená právnická alebo fyzická osoba, ktorá s Odberateľom uzavrela rámcovú kúpnu zmluvu
alebo inú kúpnu zmluvu na komoditu, pričom konkrétny Dodávateľ bude konkretizovaný a definovaný v samotnej
zmluve.
c) doklad pozberovej úpravy - znamená zoznam dodanej komodity u ktorej došlo k poskytnutiu služieb čistenia, a
sušenia (poskytnutia služby pozberovej úpravy) s výpočtom ceny za poskytnuté služby (ďalej len „PU“)
d) DPH - znamená daň z pridanej hodnoty
e) komodita - znamená surovinu dodávanú Dodávateľom, ktorý môže byť zároveň aj jej pestovateľom, a to
poľnohospodársku plodinu (najmä, nie však výlučne olejniny a obilniny), ktorú Odberateľ nakupuje; druh
komodity, jej bližšia špecifikácia ako aj požadované kvalitatívne parametre komodity sú určené v zmluve a
špecifikácii kvality, ktorá je prílohou zmluvy
f) kúpna cena - znamená cenu za dodanú komoditu dohodnutú medzi stranami v zmluve, zníženú o cenové zrážky
g) miesto vykládky - znamená miesto určené Odberateľom na vyloženie komodity
h) súhrnný hromadný príjem - znamená zoznam dodávok za stanovené obdobie, s výpočtom ceny za dodanú
komoditu (ďalej len „SHP“)
i) vyššia moc – za vyššiu moc sa považujú okolnosti vylučujúce zodpovednosť, t.j. každá prekážka, ktorá nastala
nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by
povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku
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túto prekážku predvídala. Bez ohľadu na uvedené, prerušenie alebo pozastavenie prevádzky alebo výroby
výrobného závodu z technických alebo iných dôvodov počas najmenej troch dní ako aj nedodanie tovaru
Dodávateľovi od jeho dodávateľa sa vždy považuje za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť na strane Dodávateľa
j) zmluvná strana – znamená Dodávateľ a/alebo Odberateľ.
2. Definície uvedené v týchto VOP a používané v zmluve, sa pre VOP aj pre zmluvu vykladajú rovnako. Pojmy
definované v bode 1 týchto VOP platia rovnako pre jednotné aj množné číslo definovaných pojmov.
Čl. III
Povinnosti Dodávateľa vo vzťahu ku komodite
1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať Odberateľovi komoditu v type a kvalite špecifikovanej v zmluve a za ďalších
podmienok uvedených v zmluve a týchto VOP.
2. Dodávateľ je povinný:
a) umožniť Odberateľovi kontrolu komodity počas obdobia vegetácie a skladovania,
b) umožniť Odberateľovi odobrať kontrolné vzorky komodity pre účely vykonania kontrolnej analýzy pred dodaním
komodity,
c) počas celého obdobia pestovania, zberu, prepravy a skladovania udržiavať komoditu oddelene od akýchkoľvek
iných produktov,
d) viesť záznam o čistení, sušení alebo akomkoľvek inom ošetrení komodity, najmä chemickými prostriedkami,
e) pri manipulácii s komoditou dodržiavať všetky hygienické opatrenia za účelom zabezpečenia prevencie pred
kontamináciou mikroorganizmami (najmä plesňami),
f) dodať iba takú komoditu, ktorá nebude obsahovať geneticky modifikované organizmy,
g) viesť záznamy o pôvode, zdravotnej neškodnosti a vysledovateľnosti komodity v súlade s požiadavkami platných
právnych predpisov Európskej únie týkajúcich sa bezpečnosti potravín,
h) riadiť sa správnou farmárskou praxou v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 389/2005 Z.z.
o správnej farmárskej praxi,
i) informovať Odberateľa o použití nepovolených prípravkov v komodite alebo v súvislosti s ňou, bez zbytočného
odkladu po jeho zistení, a to i v prípade ak Dodávateľ nie je zároveň aj pestovateľom dodávanej komodity,
j) zabezpečiť, aby bol pôvod komodity zdokumentovaný a overiteľný (od osiva, z ktorého bola komodita
vypestovaná až po prevod vlastníckeho práva z Dodávateľa na Odberateľa),
k) dodať iba takú komoditu, ktorá spĺňa požiadavky nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 438/2006 Z.z.
o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení neskorších
predpisov.
3. Pri skladovaní komodity je Dodávateľ povinný:
a) skladovať komoditu v súlade s právnymi predpismi a technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie
tak, aby nedochádzalo k jej poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu alebo ohrozeniu jej kvality,
b) zabezpečiť čistý a dobrý stav zariadení a budov, v ktorých je komodita skladovaná,
c) mať v mieste skladovania komodity prijatý program na ničenie škodcov a tento efektívne uplatňovať, ako i mať
potvrdenie o účinnosti tohto programu,
d) používať len povolené pesticídy,
e) toxické návnady používať len vo forme pevných blokov a nepoužívať v žiadnej inej forme (granule, prášok a
podobne),
f) zabezpečiť miesto skladovania pred hlodavcami, vtákmi a inými zvieratami, a to najmä zatváraním dverí, sieťkami
na ventilačných zariadeniach, uzavretím akýchkoľvek ďalších otvorov a prasklín.
4. Dodávateľ sa zaväzuje riadne viesť a uchovávať záznamy preukazujúce dodržiavanie postupov podľa bodov 2.
a 3. tohto článku a tieto záznamy v prípade vyžiadania predložiť Odberateľovi. Záznamami podľa predchádzajúcej vety
sú predovšetkým záznamy preukazujúce, že postupy pri pestovaní, skladovaní a inej manipulácii spĺňajú požiadavky
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Odberateľa a príslušné normy a záznamy o plnení jednotlivých skladovacích miest tak, aby bola zachovaná
vysledovateľnosť pôvodu komodity.
Čl. IV
Jednotlivá kúpna zmluva
1. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivé kúpne zmluvy na dodávku komodity vznikajú na základe písomných
objednávok Odberateľa, potvrdených zo strany Dodávateľa.
2. Objednávka Odberateľa musí byť úplná a riadna. Za úplnú a riadnu objednávku sa považuje len objednávka,
ktorá bude obsahovať nasledujúce údaje:
a) obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo Odberateľa a Dodávateľa,
b) množstvo a špecifikáciu objednávanej komodity,
c) cena za komoditu,
d) predbežný dátum dodania,
e) miesto dodania/miesto určenia (vykládky),
f) číslo Zmluvy,
g) dátum vystavenia objednávky,
h) údaj o parite dodania podľa INCOTERMS®2010,
i) špecifikácia kvality pre konkrétnu komoditu,
j) podpis osoby oprávnenej konať za Odberateľa
3. V prípade, ak bude objednávka vyhotovená úplne a riadne, Dodávateľ sa zaväzuje takto vyhotovenú objednávku
písomne potvrdiť do 24 hodín od obdržania scanu objednávky e-mailom, a to podpísaním scanu objednávky a jeho
zaslaním na e-mailovú adresu Odberateľa, alebo zaslaním poštou na adresu sídla Odberateľa alebo osobným doručením
Odberateľovi. Ak Dodávateľ v stanovenej lehote nedoručí podpísanú objednávku Odberateľovi, jednotlivá kúpna zmluva
nevznikne.
4. V prípade, ak objednávka nebude vyhotovená úplne a riadne, Dodávateľ bezodkladne upozorní Odberateľa na
chyby objednávky a ak Odberateľ nedoručí opravenú objednávku Dodávateľovi do 72 hodín od upozornenia zo strany
Dodávateľa na chyby objednávky, takáto objednávka Dodávateľa nezaväzuje a nebude sa považovať za úplne a riadne
vyhotovenú.
5. V prípade, ak Dodávateľ úplne a riadne vyhotovenú objednávku Odberateľa nemôže potvrdiť, zaväzuje sa túto
skutočnosť spolu s návrhom zmien (napr. v množstve, v čase dodania a pod.) oznámiť Odberateľovi v lehote uvedenej v
bode 3. tohto článku VOP. Ak Odberateľ najneskôr do 72 hodín od obdržania návrhu zmien nedoručí Dodávateľovi svoj
výslovný súhlas s navrhnutými zmenami, má sa za to, že jednotlivá kúpna zmluva nevznikla.
Čl. V
Dodacie podmienky
1. Dodávateľ je povinný dodať Odberateľovi komoditu v dohodnutom množstve podľa zmluvy s ohľadom na
dohodnutú odchýlku v zmluve. V prípade, že Dodávateľ dodá Odberateľovi komoditu v množstve presahujúcom množstvo
podľa zmluvy a Odberateľ takúto dodávku neodmietne a prevezme ju, zmluvné strany sa dohodli, že na dodanie takejto
komodity (presahujúcej množstvo podľa zmluvy) sa budú vzťahovať dojednania zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávky komodít budú uskutočňované postupne podľa najskôr uzatvorených
jednotlivých kúpnych zmlúv.
3. Jednotlivé dodávky komodity sa uskutočnia na základe harmonogramu dodávok (ďalej len „HD”) predloženého
zo strany Odberateľa Dodávateľovi. HD bude obsahovať termín dodania, množstvo komodity a údaj o parite dodania
v prípade zmeny oproti jednotlivej kúpnej zmluve, ktorú je Odberateľ oprávnený vykonať jednostranne, s uvedením miesta
dodania. HD sa nepovažuje za návrh na uzavretie kúpnych zmlúv, ale len za bližšiu špecifikáciu podmienok, za ktorých
má byť dohodnutý objem komodity dodaný. Odberateľ HD doručí Dodávateľovi osobne, e-mailom alebo oznámi
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telefonicky najmenej jeden deň vopred. Riadne doručený HD je pre zmluvné strany záväzný a Dodávateľ sa zaväzuje
uskutočniť dodávky komodity v súlade s HD, t.j. dodať komoditu Odberateľovi v dohodnutej kvalite, v dohodnutom termíne
dodania a v dohodnutej parite na dohodnutom mieste dodania podľa HD, zmluvy a týchto VOP.
4. V prípade, že má Odberateľ záujem o dodanie komodity s kvalitatívnymi parametrami nad prípustné hodnoty
podľa špecifikácie kvality priloženej k zmluve, zaväzuje sa vyhotoviť vo vzťahu k dodaniu takejto komodity vždy
samostatný HD, oddelene od HD pre dodávky komodity v súlade so špecifikáciou kvality a výslovne uviesť, že sa jedná
o dodávky komodity určenej na pozberovú úpravu.
5. V prípade, ak Dodávateľ nedodá komoditu v súlade s HD, Odberateľ je oprávnený dodávku odmietnuť
a neprevziať. V takom prípade všetky náklady súvisiace s prepravou komodity a vrátením komodity Dodávateľovi znáša
Dodávateľ.
6. V prípade, že podľa HD dôjde k zmene parity dodania dohodnutej v zmluve z parity DAP INCOTERMS®2010 na
paritu FCA INCOTERMS®2010, Odberateľ má nárok na náhradu nákladov za prepravu komodity.
7. V prípade, že podľa HD dôjde k zmene parity dodania dohodnutej v zmluve z parity FCA INCOTERMS®2010 na
paritu DAP INCOTERMS®2010, Dodávateľ má nárok na náhradu nákladov za prepravu komodity.
Čl. VI
Prepravné podmienky
1.
a)

V prípade, ak prepravu komodity zabezpečuje Odberateľ, Dodávateľ sa zaväzuje skontrolovať:
identifikačné údaje pristaveného dopravného prostriedku (ďalej len „DP“) a totožnosť vodiča takéhoto DP za
účelom preverenia jeho oprávnenia zabezpečovať prepravu komodity pre Odberateľa,
b) úložný priestor pre komoditu za účelom overenia, že sa tam nenachádza žiadna iná komodita, ani žiadne iné
produkty,
c) čistotu DP, spôsob zabezpečenia nemožnosti znehodnotenia komodity počas jej prepravy do miesta dodania,
najmä či DP neprepravoval toxický, nebezpečný materiál, priemyselné hnojivá a podobne,
d) riadne zakrytie prepravovanej komodity plachtou v prípade použitia nákladného motorového vozidla, prívesu,
návesu,
e) kontrolu tesnenia auta, aby nevznikali straty počas prepravy,
f) hmotnosť naloženého DP, aby táto neprekračovala maximálnu prípustnú hmotnosť v súlade s legislatívou účinnou
v mieste nakládky komodity, počas prepravy, až do miesta vykládky komodity.
O skutočnostiach podľa písm. c) a d) je Dodávateľ povinný urobiť záznam v Sprievodnom prepravnom liste k dodávke
komodity (ďalej len „sprievodný list“). Dodávateľ sa zaväzuje v prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov pri kontrole
informovať Odberateľa o týchto nedostatkoch pred tým, ako naloží komoditu na dopravný prostriedok a v prípade
zistenia nedostatku zabezpečenia komodity počas prepravy a jej zakrytia plachtou je povinný ho informovať ihneď po
zistení tohto nedostatku a ďalej postupovať podľa jeho pokynov. Dodávateľ nie je oprávnený naložiť komoditu do
dopravného prostriedku, vo vzťahu ku ktorému zistil nedostatky ani nie je oprávnený odoslať komoditu na prepravu ak
zistil nedostatky jej zabezpečenia, bez súhlasu Odberateľa. V prípade, ak Dodávateľ neoznámil Odberateľovi
nedostatky, zodpovedá Dodávateľ za vady komodity.
2. V prípade, ak prepravu komodity zabezpečuje Dodávateľ, Dodávateľ sa zaväzuje:
a) na prepravu použiť DP vhodný pre prepravu sypkých poľnohospodárskych komodít, s osvedčením o spôsobilosti
DP na prevoz sypkých poľnohospodárskych komodít a s osvedčením o hygienickej spôsobilosti; nesmie použiť
DP, ktorý prepravoval toxický, nebezpečný materiál, priemyselné hnojivá, a podobne,
b) zabezpečiť, aby všetky DP určené na prepravu komodity boli čisté, riadne zabezpečené a zabezpečujúce
nemožnosť znehodnotenia komodity počas jej prepravy do miesta vykládky,
c) prepravovať komoditu oddelene od akýchkoľvek iných produktov,
d) viesť evidenciu dokladov preukazujúcich druh komodity, ktorý bol DP prepravovaný a evidenciu o vyčistení DP a
tieto na požiadanie predložiť Odberateľovi,
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e)

prepravovať v DP také množstvo komodity, aby hmotnosť naloženého DP neprekračovala maximálnu prípustnú
hmotnosť v súlade s legislatívou účinnou v mieste nakládky komodity, počas prepravy až do miesta vykládky,
f) zabezpečiť, aby DP bol pravidelne čistený a dezinfikovaný a aby v prepravných kontajneroch, resp. v cisternových
návesoch nezostali zvyšky a pachy z predchádzajúcej nakládky; záznamy o čistení a dezinfekcii DP musia byť
vedené v denníku vozidla,
g) zabezpečiť, aby vodič DP na požiadanie predložil záznam o preprave posledných troch voľne ložených
dodávkach.
3. Dodávateľ je povinný dodať s každou dodávkou komodity Odberateľovi riadne, správne a pravdivo vyplnený sprievodný
list. Správne vyplneným sprievodným listom sa rozumie vyplnenie:
a) identifikačných údajov Dodávateľa a Odberateľa,
b) číslo objednávky Odberateľa (číslo je oznámené najneskôr v čase zaslania HD)
c) druh dodanej komodity
4. V prípade, ak spolu s dodávkou nebude dodaný aj riadne vyplnený sprievodný list, Odberateľ je oprávnený
dodávku komodity odmietnuť a neprevziať. V tomto prípade všetky náklady súvisiace s prepravou a vrátením komodity
Dodávateľovi znáša Dodávateľ.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedodania zazmluvneného objemu komodity alebo nedodržania termínu
dodania si Odberateľ vyhradzuje právo nákupu komodity od tretej osoby, pričom rozdiel medzi kúpnou cenou uvedenou
v zmluve a novou kúpnou cenou, za ktorú Odberateľ preukázateľne kúpi komoditu od tretej osoby bude Dodávateľovi
vyfakturovaný a Dodávateľ sa zaväzuje Odberateľovi tento rozdiel uhradiť.
Čl. VII
Kvalita komodity
1. Dodávateľ je povinný dodať komoditu v množstve a kvalite podľa zmluvy, jednotlivej kúpnej zmluvy a špecifikácie
kvality.
2. Pred vyložením komodity v mieste vykládky (v prípade parity INCOTERMS®2010 - FCA), resp. v mieste
dodania (v prípade parity INCOTERMS®2010 - DAP) sa Odberateľ (sám alebo prostredníctvom svojho zmluvného
partnera) zaväzuje vykonať kontrolu kvalitatívnych parametrov komodity za účelom zistenia tých vád komodity ako sú
vlhkosť nad požadovaný limit a nevyhovujúce organoleptické vlastnosti, zvýšený obsah nečistôt, škodlivých burín a
mykotoxínov, ktoré spôsobujú jej nepoužiteľnosť alebo použitie s ďalšími nákladmi Odberateľa. V prípade, že komodita
má vady podľa predchádzajúcej vety, Odberateľ je oprávnený takúto dodávku komodity odmietnuť a neprevziať; to neplatí
v prípade, ak bolo podľa HD dojednané dodanie komodity určenej na pozberovú úpravu; dojednanie podľa čl. X bod 3.
posledná veta týmto nie je dotknuté. V prípade zistenia nevyhovujúcich kvalitatívnych parametrov pri kontrole komodity,
sa Odberateľ zaväzuje pred odmietnutím dodávky upozorniť Dodávateľa na túto skutočnosť zaslaním Oznámenia
o nedodržaní kvalitatívnych parametrov komodity a Dodávateľ je oprávnený skontrolovať kvalitatívne parametre komodity
v mieste vykládky.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak:
a) Dodávateľ súhlasí so stanoviskom Odberateľa ohľadom kvality komodity pred jej vyložením a medzi stranami
nedôjde k dohode o výške zľavy z kúpnej ceny dodávky komodity z dôvodu nesplnenia kvalitatívnych požiadaviek,
Odberateľ má právo dodávku odmietnuť,
b) Dodávateľ súhlasí so stanoviskom Odberateľa ohľadom kvality komodity pred jej vyložením, komodita je
použiteľná pre Odberateľa a medzi stranami došlo k dohode o zľave z ceny alebo k dohode o určení hmotnosti
dodávky na účely výpočtu kúpnej ceny, Odberateľ dodávku prevezme,
c) Dodávateľ nesúhlasí so stanoviskom Odberateľa ohľadom kvality komodity pred jej vyložením a nedôjde k dohode
zmluvných strán ohľadom kvality komodity najneskôr do 6 hodín od zaslania Oznámenia o nedodržaní
kvalitatívnych parametrov komodity Dodávateľovi, Odberateľ odoberie z dodávky za prítomnosti zástupcu
Dodávateľa vzorku komodity, z ktorej vykoná rozbor kvalitatívnych parametrov.; odobratím vzorky a vykonaním
rozboru vzorky sa dodávka nepovažuje za prevzatú.
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Ak Dodávateľ nebude súhlasiť so stanoviskom Odberateľa ohľadom kvality komodity čakajúcej na vyloženie v mieste
vykládky, je povinný o tom upovedomiť Odberateľa, a to najneskôr do 6 hodín od zaslania Oznámenia o nedodržaní
kvalitatívnych parametrov komodity . V prípade, že Dodávateľ neupovedomí Odberateľa v lehote podľa predchádzajúcej
vety, zmluvné strany sa dohodli, že sa má za to, že Dodávateľ súhlasí so stanoviskom Odberateľa ohľadom kvality
komodity.
4. V prípade, ak je jednotlivá dodávka komodity Odberateľovi dodaná prostredníctvom viacerých dopravných
prostriedkov, návesov alebo iných úložných mechanizmov v priebehu jedného kalendárneho dňa, Odberateľ je oprávnený
preveriť kvalitatívne parametre dodávky komodity vyhotovením tzv. zmesnej vzorky, a to odobratím jedného kilogramu
vzorky z každého jedného dopravného prostriedku, návesu alebo úložného mechanizmu, ktoré boli Dodávateľom použité
pri dodaní tejto dodávky komodity, zmiešaním takto odobratých vzoriek, a následne odobratím jedného kilogramu vzorky
z takto získanej zmesi (ďalej len „zmesná vzorka“). Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že postup podľa predchádzajúcej
vety je použiteľný iba v prípade, ak sú súčasne splnené nasledovné podmienky:
a) dopravné prostriedky, návesy, prípadne iné úložné mechanizmy, sú naložené komoditou pochádzajúcou od
jedného Dodávateľa,
b) celkové množstvo takto dodanej komodity v súhrne nepresahuje 100 t a
c) dodanie komodity prostredníctvom viacerých dopravných prostriedkov, návesov alebo iných úložných
mechanizmov sa uskutoční v priebehu jedného kalendárneho dňa.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že analýza kvality zmesnej vzorky, uskutočnená podľa týchto VOP, je potom určujúca
a záväzná pre celú takto uskutočnenú dodávku komodity.
6. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že za účelom výkonu oprávnenia Odberateľa podľa bodu 4 sa Dodávateľ
zaväzuje informovať Odberateľa o plánovanom dodaní každej ucelenej časti celkového množstva komodity (napríklad
dodávky z jedného sila, z jedného skladu, z jednej skladovej bunky a pod.).
7. Po vyložení komodity v mieste vykládky (v prípade parity INCOTERMS®2010 - FCA), resp. v mieste dodania
(v prípade parity INCOTERMS®2010 - DAP) je Odberateľ oprávnený preveriť kvalitatívne parametre každej dodávky, a to
formou odberu reprezentatívnej vzorky, ktorú si Odberateľ sám odoberie alebo ktorú Odberateľ odoberie prostredníctvom
poverenej tretej osoby v mieste vykládky (v prípade parity INCOTERMS®2010 - FCA), resp. v mieste dodania (v prípade
parity INCOTERMS®2010 - DAP) Odobratá vzorka bude uložená do vrecúška Debasafe, ktoré bude zapečatené
a podpísané Odberateľom alebo treťou osobou v mieste vykládky (v prípade parity INCOTERMS®2010 - FCA), resp.
v mieste dodania (v prípade parity INCOTERMS®2010 - DAP) a vodičom DP, ktorý písomne potvrdí odobratie vzorky.
Odobratá vzorka bude uskladnená v mieste vykládky (v prípade parity INCOTERMS®2010 - FCA), resp. v mieste dodania
(v prípade parity INCOTERMS®2010 -DAP)
8. Pre prípad sporu bude z každej dodávky (prípadne zmesnej vzorky) odobraná aj archívna vzorka , ktorá bude
riadne označená, zapečatená a Odberateľom uskladnená najmenej po dobu tridsiatich (30) dní odo dňa jej odobratia.
Dodávateľ týmto potvrdzuje a súhlasí s tým, že bol oboznámený so spôsobom archivácie tejto vzorky a nemá námietky k
objektivite a spôsobu jej skladovania. Minimálna hmotnosť jednej vzorky je jeden (1) kilogram.
9. V prípade, ak kvalitatívne parametre dodanej komodity nebudú vyhovovať požadovaným kritériám kvality alebo
budú mať iné vady, Odberateľ je povinný o tom Dodávateľa písomne upovedomiť v lehote 20 dní od obdŕžania výsledkov
analýzy kvality. Ak v lehote 10 dní od doručenia písomného upovedomenia podľa predchádzajúcej vety nedôjde k dohode
zmluvných strán ohľadom kvality dodanej komodity, Odberateľ rozdelí archívnu vzorku odobratú podľa bodu 8 tohto
článku za prítomnosti zástupcu Dodávateľa na štyri časti, pričom jednu časť archívnej vzorky odovzdá Odberateľ
Dodávateľovi, dve časti sú určené pre Odberateľa a jednu časť Odberateľ odošle na testovanie v akreditovanom
laboratóriu. Akreditovaným laboratóriom je spoločnosť EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., so sídlom Komjatická 73, 940
01 Nové Zámky, identifikačné číslo 31 329 209.
10. V prípade, ak sa Dodávateľ odmietne zúčastniť pri rozdelení archívnej vzorky alebo ak sa nedostaví v dohodnutý
termín, Odberateľ je oprávnený rozdeliť archívnu vzorku bez prítomnosti Dodávateľa, o tejto skutočnosti sa Odberateľ
zaväzuje spísať protokol.
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11. Výsledky získané akreditovaným laboratóriom v rámci reprodukovateľnosti konkrétnej metódy sú pre zmluvné
strany záväzné. Náklady na rozbor vzorky v akreditovanom laboratóriu znáša tá zmluvná strana, ktorej tvrdenie sa
rozborom nepotvrdilo.
12. V prípade, ak kvalitatívne parametre dodanej komodity nebudú vyhovovať požadovaným kritériám alebo budú
mať iné vady, Odberateľ je oprávnený si uplatniť nároky z vád tovaru podľa zmluvy a VOP; týmto dojednaním nie sú
dotknuté nároky z vád podľa príslušných právnych predpisov.

Čl. VIII
Prevod vlastníckeho práva a zodpovednosť za vady
1. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, že komodita bude v čase prevodu vlastníckeho práva na Odberateľa v jeho
výlučnom vlastníctve a nebude zaťažená právom tretej osoby.
2. Vlastnícke právo ku komodite prechádza z Dodávateľa na Odberateľa okamihom prevzatia komodity
Odberateľom v mieste dodania.
3. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade dodania komodity určenej na pozberovú úpravu, vlastnícke
právo ku komodite prechádza z Dodávateľa na Odberateľa okamihom riadneho poskytnutia dohodnutých služieb podľa
týchto VOP.
4. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má komodita v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na komodite
na Odberateľa (v závislosti od dodacej podmienky dohodnutej pre konkrétnu dodávku komodity). Ak Odberateľ alebo
zmluvný partner Odberateľa zistí pri vážení alebo po vyložení komodity v mieste vykládky, že komodita má vady, má sa
za to, že komodita mala vady v čase jej naloženia na dopravný prostriedok v mieste dodania.
5. Pokiaľ v zmysle týchto VOP vznikne Odberateľovi právo odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom, vznikne mu bez
ďalšieho právo odstúpiť aj od akejkoľvek inej zmluvy uzatvorenej medzi ním a Dodávateľom.
Čl. IX
Trvalá udržateľnosť
1. Vzhľadom na to, že Odberateľ je držiteľom certifikátov preukazujúcich plnenie kritérií trvalej udržateľnosti, je
potrebné, aby aj Dodávateľ splnil kritériá trvalej udržateľnosti, v prípade, že Dodávateľ dodáva komoditu označenú
v zmluve ako trvale udržateľnú.
2. Dodávateľ, ktorý je pestovateľom komodity, sa zaväzuje:
a) doručiť Odberateľovi pravdivo a úplne vyplnený Formulár, v ktorom okrem iného vyhlási, že sa riadi systémom
krížového plnenia (tzv. cross compliance) a že disponuje potrebnou dokumentáciou, ktorá to preukazuje;
b) podrobiť sa auditu ohľadom splnenia podmienok trvalej udržateľnosti vykonávaného Odberateľom, audítormi
certifikačných orgánov alebo audítormi ISCC, kedykoľvek počas trvania zmluvy, ako aj do 5 rokov po jej zániku
c) dodávať výlučne komoditu z vlastnej poľnohospodárskej výroby.
3. V rámci auditu vykonávaného u Dodávateľa, ktorý je pestovateľom komodity, sa Dodávateľ zaväzuje predložiť
najmä nasledovné dokumenty preukazujúce splnenie požiadaviek systému trvalej udržateľnosti:
a) úplný zoznam pozemkov, na ktorých Dodávateľ pestuje komoditu,
b) žiadosť o poskytnutie dotácie podanú Pôdohospodárskej platobnej agentúre v roku konania auditu obsahujúcu
číslo žiadosti a zoznam pozemkov uvádzaných v žiadosti spolu s ich výmerami,
c) zoznam chránených území, na ktorých Dodávateľ pestuje komoditu s uvedením požiadaviek na ich ochranu,
d) ortofotomapy vo vzťahu k všetkým pozemkom podľa písmena a) alebo iné dokumenty preukazujúce, že v období
od 1. 1. 2008 nedošlo k zmene využívania týchto pozemkov,
e) vyhlásenie Dodávateľa, že súhlasí s auditom,
f) zmluvu s Odberateľom, všetky dodacie listy a vážne lístky, prípadne iné dokumenty preukazujúce dodanie
komodity.
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4. Dodávateľ, ktorý nie je pestovateľom komodity, sa zaväzuje, že v čase dodania komodity bude disponovať
platným certifikátom ohľadom splnenia kritérií trvalej udržateľnosti, ktorý je totožný s certifikačným systémom uvedeným
pri uzatváraní zmluvy a že tento certifikát bude v čase dodania komodity zverejnený na stránke http://www.isccsystem.org, http://www.redcert.org, http://www.shmu.sk, prípadne na inej rovnako dôveryhodnej internetovej stránke.
5. Odberateľ nie je povinný prevziať dodanú komoditu od Dodávateľa, ktorý nie je pestovateľom komodity, a v čase
dodania udržateľnej komodity nedisponuje platným certifikátom. Všetky náklady a vzniknutá škoda z takto odmietnutej
dodávky komodity je nákladom Dodávateľa.
6. Dodávateľ sa zaväzuje archivovať všetky dokumenty potrebné k preukázaniu plnenia požiadaviek systémov
trvalej udržateľnosti po dobu minimálne 10 rokov po zániku zmluvy.
Čl. X
Kúpna cena a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely výpočtu celkovej kúpnej ceny bude určujúca v prípade parity FCA / DAP
INCOTERMS®2010 hmotnosť komodity zistená na úradne overenej váhe na mieste vykládky a kvalita zistená
Odberateľom alebo zmluvným partnerom Odberateľa v mieste vykládky komodity.
2. Kúpna cena zahŕňa náklady Dodávateľa spojené s nakládkou komodity na DP prepravujúci komoditu na miesto
vykládky, resp. náklady Dodávateľa spojené s nakládkou komodity na DP v mieste dodania. V kúpnej cene nie je zahrnutá
príslušná DPH, ktorá sa určí v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
3. V prípade dodania komodity označenej v zmluve ako trvale udržateľná, Dodávateľ je povinný najneskôr v deň
vystavenia a zaslania faktúry za dodávku komodity dodať Odberateľovi všetku dokumentáciu potvrdzujúcu splnenie kritérií
trvalej udržateľnosti.
4. Dodávateľovi vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny:
a) riadnym dodaním komodity do dohodnutého miesta dodania, a to za komoditu, ktorá bola podľa SHP zaslaného
Dodávateľovi Odberateľom; nie však skôr, ako je určená hmotnosť a kvalita komodity pre výpočet celkovej kúpnej
ceny v súlade so zmluvou.
b) Dodávateľ doručil Odberateľovi najneskôr spolu s faktúrou dokumentáciu preukazujúcu trvalú udržateľnosť
dodanej komodity (ak je v zmluve dohodnuté dodanie trvalo udržateľnej komodity, dodanej podľa podmienok
v zmluve).
5. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi kúpnu cenu po vzniku nároku na jej zaplatenie v lehote splatnosti
podľa zmluvy, ktorá začína plynúť odo dňa doručenia faktúry Dodávateľom
6. Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru na základe zúčtovania doručeného Odberateľom e-mailom. Dodávateľ
vystaví jednu súhrnnú faktúru na celé zúčtovacie obdobie (príklad zúčtovania v prílohe č. 3) Zúčtovacím obdobím je
spravidla kalendárny týždeň (pondelok až nedeľa vrátane), pokiaľ však kalendárny týždeň nie je v tom istom kalendárnom
mesiaci, zúčtovacím obdobím je tá časť kalendárneho týždňa, ktorá začína a končí v tom istom kalendárnom mesiaci.
Zúčtovanie Odberateľ vyhotoví a doručí Dodávateľovi:
a) v utorok nasledujúci po skončení zúčtovacieho obdobia mimo obdobia žatvy, ak zúčtovacie obdobie trvá 7
kalendárnych dní,
b) vo štvrtok nasledujúci po skončení zúčtovacieho obdobia v období žatvy, ak zúčtovacie obdobie trvá 7
kalendárnych dní,
c) do 2 pracovných dní nasledujúcich po zúčtovacom období mimo obdobia žatvy, ak zúčtovacie obdobie trvá menej
ako 7 kalendárnych dní alebo
d) do 5 pracovných dní nasledujúcich po zúčtovacom období v období žatvy, ak zúčtovacie obdobie trvá menej ako
7 kalendárnych dní.
Za obdobie žatvy je považované obdobie od 15. 6. do 30. 11. kalendárneho roka.
7. Dodávateľ sa zaväzuje vystaviť faktúru výlučne na základe zúčtovania podľa bodu 7. doručeného Odberateľom
v súlade s právnymi predpismi, a túto doručiť Odberateľovi najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia zúčtovania.
Odberateľ je oprávnený bez zbytočného odkladu odmietnuť faktúru, ktorá nezodpovedá údajom uvedeným v zúčtovaní
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alebo ktorá nebude mať náležitosti ustanovené právnymi predpismi, alebo ak faktúra bude obsahovať nesprávne údaje s
uvedením chýbajúcich náležitostí alebo vyznačením nesprávnych údajov. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti a
nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Odberateľovi.
Čl. IX
Osobitné dojednania o kúpnej cene pri predfinancovaní komodity (kukurica a repka)
1. V prípade, ak medzi Dodávateľom a Odberateľom dôjde k uzavretiu zmluvy o spolupráci pri predfinancovaní
komodity, a zároveň medzi Dodávateľom a Odberateľom nedôjde k dosiahnutiu dohody o kúpnej cene za repku,
Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi za tú časť dodávky repky, pre ktorú nedošlo k takejto dohode kúpnu cenu
za 1 tonu repky pri parite dodania DAP INCOTERMS®2010 určenú ako aritmetický priemer denných cien future derivátov
uverejňovaných na Parížskej komoditnej burze EURONEXT pre najbližšiu expiráciu, uverejnených pre obchodné dni od
1. do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca pre dodávky repky od 16. do posledného dňa príslušného kalendárneho
mesiaca a od 16. do posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca pre dodávky repky od 1. do 15. dňa
nasledujúceho kalendárneho mesiaca. V prípade, že trhová cena v čase nákupu sa bude líšiť o viac ako ± 3% od ceny
určenej podľa predchádzajúcej vety, Dodávateľ a Odberateľ budú rokovať o zmene kúpnej ceny, ktorá sa má zaplatiť;
Dodávateľ a Odberateľ dohodnú takúto novú cenu formou dodatku k tejto zmluve.
2. V prípade, ak medzi Dodávateľom a Odberateľom dôjde k uzavretiu zmluvy o spolupráci pri predfinancovaní
komodity a zároveň medzi Dodávateľom a Odberateľom nedôjde k dosiahnutiu dohody o kúpnej cene za kukuricu,
Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi za tú časť dodávky kukurice, pre ktorú nedošlo k takejto dohode kúpnu cenu
za 1 tonu kukurice pri parite dodania INCOTERMS®2010 - DAP Incoterms®2010 určenú ako aritmetický priemer denných
cien
future
derivátov
uverejňovaných
na
Parížskej
komoditnej
burze
EURONEXT
(zdroj: https://derivatives.euronext.com/en/products/commodities-futures/EMA-DPAR/settlement-prices) pre najbližšiu
expiráciu, uverejnených pre obchodné dni od prvého do posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola kukurica
dodaná, zníženú o 20%. V prípade, že trhová cena kukurice v čase dodania kukurice bude mať odchýlku ± viac ako 5%
oproti kúpnej cene určenej podľa predchádzajúcej vety, zmluvné strany budú rokovať o zmene kúpnej ceny; zmluvné
strany dohodnú takúto novú cenu formou dodatku k tejto zmluve.
Čl. X
Úprava komodity
1. V prípade, že má Dodávateľ podľa HD dodať komoditu (kukurica, repka, slnečnica, pšenica, iné) určenú na
pozberovú úpravu, má sa za to, že Dodávateľ požiadal Odberateľa o poskytnutie služieb čistenia a sušenia v rozsahu
podľa špecifikácie kvality a Odberateľ sa zaväzuje tieto služby Dodávateľovi poskytnúť (ďalej len „dohodnuté služby“).
Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnuté služby poskytne Odberateľ v zmluvnom sklade Odberateľa, nasledovne:
a) spoločnosť ENVIRAL, a.s. na Trnavskej ceste v Leopoldove
b) spoločnosť INTERAGROS, a. s., Bojničky
c) spoločnosť INTERAGROS, a. s., Šurany
d) spoločnosť INTERAGROS, a. s., Nový Tekov
e) spoločnosť INTERAGROS, a. s., Bánovce nad Ondavou
f) spoločnosť INTERAGROS, a. s., Dolný Štál
g) iné dohodnuté miesta dodania a teda poskytnutie služby pri dodaní komodity
2. V prípade poskytovania aspoň jednej z dohodnutých služieb budú vzorky podľa čl. VII bod 2 týchto VOP odobraté
pri prevzatí dodávky komodity pred poskytnutím dohodnutých služieb. Všetky odobraté vzorky budú riadne označené,
pričom archívna vzorka odobratá pri prevzatí dodávky komodity pred poskytnutím dohodnutých služieb bude uskladnená
u Odberateľa do 24 hodín od prevzatia komodity.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Odberateľ pred vyložením komodity zmeria vlhkosť komodity, a v prípade
neprimeranej vlhkosti je oprávnený odmietnuť prevziať dodávku komodity.
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4. Zmluvné strany sa dohodli, že Odberateľ po vyložení komodity zmeria nečistoty v komodite; namerané hodnoty
Odberateľ spíše v Oznámení o vlhkosti a nečistote komodity, ktoré Dodávateľovi zašle do 24 hodín od vyloženia
komodity. V prípade, ak Dodávateľ nebude súhlasiť so stanoviskom Odberateľa ohľadom nameraných kvalitatívnych
ukazovateľov a vlhkosti dodanej komodity, Dodávateľ je oprávnený namietať namerané kvalitatívne
ukazovatele komodity a vlhkosť, a má nárok sa dostaviť na miesto vykládky za účelom spoločného premerania vlhkosti
a nečistôt komodity, a to všetko tak, aby kvalitatívne ukazovatele a vlhkosť boli premerané najneskôr do 24 hodín od
zaslania Oznámenia o vlhkosti a nečistote komodity.
5. V prípade, že Dodávateľ bude namietať namerané nečistoty, vlhkosť v komodite, bude sa postupovať podľa čl.
VII a bodu 4 tohto článku.
6. Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť Odberateľovi odplatu za poskytnutie dohodnutých služieb v miestach dodania
ENVIRAL, a.s. (Leopoldov) a miestach dodania INTERAGROS, a. s. (Bojničky, Šurany, Nový Tekov, Bánovce nad
Ondavou, Dolný Štál) podľa cenníka uvedeného na internetovej stránke INTERAGROS, a. s., ak nie je odplata osobitne
dohodnutá zmluvnými stranami v zmluve.
a) v prípade kukurice odplata sa bude počítať nasledovne:
- xx EUR za čistenie 1 tony kukurice a
- xx EUR za tono/percento vlhkosti kukurice nad 14,0 % za sušenie, t.j. odplatu určenú podľa nasledujúceho vzorca
B = xx x (A – 14), kde A je vlhkosť kukurice nameraná pri jej vyložení z dopravného prostriedku v mieste vykládky,
B je výška odplaty v EUR za sušenie 1 tony kukurice a xx je cena podľa cenníka, prípadne cena podľa zmluvy
b) v prípade repky odplata sa bude počítať nasledovne:
- xx EUR za čistenie 1 tony repky a
- xx EUR za 1 tono/percento vlhkosti repky nad 8,0 % za sušenie, t.j. odplatu určenú podľa vzorca B = xx (A – 8),
kde A je vlhkosť repky nameraná pri jej vyložení z dopravného prostriedku v mieste vykládky a B je výška odplaty
v EUR za sušenie 1 tony repky a xx je cena podľa cenníka, prípadne cena podľa zmluvy.
c) v prípade slnečnice odplata sa bude počítať nasledovne:
- xx EUR za čistenie 1 tony slnečnice a
- xx EUR za 1 tono/percento vlhkosti slnečnice nad 8,0 % za sušenie, t.j. odplatu určenú podľa vzorca B = xx (A –
8), kde A je vlhkosť slnečnice nameraná pri jej vyložení z dopravného prostriedku v mieste vykládky a B je výška
odplaty v EUR za sušenie 1 tony slnečnice a xx je cena podľa cenníka, prípadne cena podľa zmluvy.
d) v prípade pšenice odplata sa bude počítať nasledovne:
- xx EUR za čistenie 1 tony pšenice a
- xx EUR za 1 tono/percento vlhkosti pšenice nad 14,0 % za sušenie, t.j. odplatu určenú podľa vzorca B = xx (A –
8), kde A je vlhkosť pšenice nameraná pri jej vyložení z dopravného prostriedku v mieste vykládky a B je výška
odplaty v EUR za sušenie 1 tony pšenice a xx je cena podľa cenníka, prípadne cena podľa zmluvy.
e) v prípade iných komodít sa postupuje zhodne s postupom uvedenom v bodoch A – D, vždy s uplatnením
príslušnej STN pre danú komoditu.
7. Pre určenie výšky odplaty za poskytnutie dohodnutých služieb je určujúca váha komodity pred poskytnutím
dohodnutých služieb.
8. Odberateľovi vzniká nárok na zaplatenie odplaty za dohodnuté služby ich riadnym poskytnutím.
9. Odplata za poskytnutie dohodnutých služieb je splatná na základe faktúry Odberateľa v lehote 7 dní od doručenia
faktúry Dodávateľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že odplata za poskytnutie dohodnutých služieb môže byť Odberateľom
jednostranne započítaná na kúpnu cenu dodanej komodity.
10. Poskytovanie dohodnutých služieb je samostatným záväzkom Odberateľa, ktorý nezbavuje Dodávateľa jeho
záväzkov podľa zmluvy.
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Čl. XI
Osobitné dojednania
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov zo zmluvy a navzájom
si budú oznamovať všetky okolnosti a informácie, ktoré môžu mať vplyv na plnenie podmienok dohodnutých v zmluve.
2. Dodávateľ berie na vedomie, že komodita, ktorej dodanie je predmetom zmluvy, je Odberateľom ďalej dodávaná
zmluvnému partnerovi Odberateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak si zmluvný partner Odberateľa uplatní
voči Odberateľovi akýkoľvek nárok v súvislosti s dodávkou komodity, ktorá nebola dodaná riadne, Dodávateľ sa zaväzuje
nahradiť Odberateľovi škodu, ktorá Odberateľovi v tomto dôsledku vznikla.
3. Odberateľ je kedykoľvek oprávnený započítať akúkoľvek splatnú peňažnú pohľadávku, ktorú bude mať voči
Dodávateľovi oproti akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávke Dodávateľa voči Odberateľovi.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať všetku nevyhnutnú súčinnosť pri dodaní komodity do miesta
dodania, a to či spoločnostiam sídliacim v Leopoldove alebo skladov INTERAGROS, a. s., prípadne iných spoločností a
oznamovať si všetky okolnosti a informácie, ktoré môžu mať vplyv na plnenie podmienok dohodnutých v zmluve.
5. Dodávateľ je povinný v mieste dodania dodržiavať všetky právne predpisy na úseku BOZP, ochrany proti
požiarom a ochrany životného prostredia (najmä zákaz fajčenia, zákaz požívania alkoholických nápojov a omamných a
psychotropných látok) a udržiavať v mieste dodania poriadok, pričom táto povinnosť sa vzťahuje aj na vodičov a
pracovníkov DP Dodávateľa resp. vodičov a pracovníkov prepravných spoločností poverených Dodávateľom prepravou
komodity. Za týmto účelom sú tieto subjekty povinné používať ochranné pracovné prostriedky a používať pracovné
oblečenie a to minimálne v rozsahu ochranná obuv, reflexná vesta (iné reflexné oblečenie), ochranná helma na všetkých
miestach nakládky komodity ako i vykládky komodity.
6. Dodávateľ je povinný v mieste dodania dodržiavať:
- povinnosť pohybovať sa ako chodci výlučne po vyhradených komunikáciách (chodníkoch) pre chodcov a
prechodoch pre chodcov;
- povinnosť dodržiavať pri vedení motorového vozidla dopravné značenie a najvyššiu povolenú rýchlosť;
- povinnosť rešpektovať všetky informačné, príkazové, výstražné a zákazové bezpečnostné značky a tabule;
- zákaz vstupovať do priestorov do ktorých to nie je pre plnenie predmetu zmluvy priamo nevyhnutné;
- zákaz vstupovať do miesta dodania pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok a
zákaz takéto nápoje/látky do miesta dodania vnášať či takéto nápoje/látky v mieste dodania požívať;
- zákaz fajčiť mimo miest priamo vyhradených na fajčenie;
- povinnosť v prípade poškodenia zdravia, pri vzniku škody na zariadeniach a o poruchách zariadení informovať
zodpovednú osobu / správcu;
- povinnosť správať sa tak aby nedošlo k vzniku požiaru;
- povinnosť riadiť sa, v prípade vzniku požiaru, inštrukciami protipožiarnej hliadky, požiarnymi poplachovými
smernicami a požiarnym evakuačným plánom
pričom tieto povinnosti sa vzťahujú aj na vodičov a pracovníkov DP Dodávateľa resp. vodičov a pracovníkov
prepravných spoločností poverených Dodávateľom prepravou komodity.
Čl. XII
Vyhlásenia Dodávateľa
1. Dodávateľ podpisom zmluvy vyhlasuje, že u neho a v prípade ak je Dodávateľ fyzickou osobou, tak ani u osoby,
v ktorej je Dodávateľ štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom a v prípade, ak je Dodávateľ
právnickou osobou, tak ani u osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom
Dodávateľa, ani u osoby, v ktorej je jeho štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo spoločník štatutárnym
orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom, nenastal žiaden z dôvodov na zrušenie registrácie pre daň z
pridanej hodnoty v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o DPH“), ktorými sú, že nevykonáva alebo prestal vykonávať podnikanie v zmysle § 3 zákona o DPH, opakovane
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v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty alebo kontrolný výkaz,
opakovane v kalendárnom roku nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť na dani z pridanej hodnoty, opakovane nie je
zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese svojej prevádzkarne alebo opakovane porušuje
povinnosti pri daňovej kontrole v zmysle zákona o DPH. Zmluvné strany sa dohodli, že vyhlásenia podľa predchádzajúcej
vety sa považujú za zopakované v ktoromkoľvek okamihu počas trvania zmluvy alebo až do zániku povinnosti Dodávateľa
zaplatiť daň podľa zákona o DPH v súvislosti so zmluvou.
2. V prípade, že sa vyhlásenia uvedené v bode 1. stanú nepravdivými, nesprávnymi alebo neúplnými, Dodávateľ sa
zaväzuje informovať Odberateľa o takej skutočnosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o nej dozvedel.
3. Dodávateľ sa zaväzuje kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie Odberateľa predložiť Odberateľovi k
nahliadnutiu výpis z obchodného registra Dodávateľa nie starší ako 30 dní ku dňu predloženia.
4. Dodávateľ podpisom zmluvy vyhlasuje, že je majiteľom účtu v banke uvedeného v záhlaví zmluvy a zaväzuje sa
na faktúrach vystavených podľa zmluvy uvádzať výlučne číslo tohto účtu.
Čl. XIII
Povinnosť mlčanlivosti
1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách podľa týchto VOP a zmluvy; tento
záväzok zmluvných strán je časovo neobmedzený a trvá aj po zániku zmluvy z akéhokoľvek dôvodu.
2. Dôvernými informáciami sa na účely týchto VOP a zmluvy rozumejú akékoľvek skutočnosti, informácie a údaje
týkajúce sa zmluvy, vrátane jej príloh, prípadných dodatkov, rokovaní o zmluve, o prílohách alebo dodatkoch k nej alebo
týkajúce sa zmluvných strán, alebo s nimi súvisiace, ako aj informácie, ktoré sa zmluvné strany dozvedeli pri plnení tejto
zmluvy, s výnimkou:
a) informácií, ktoré sú v deň podpísania zmluvy verejne známymi alebo ktoré sa už v tento deň dali zadovážiť z bežne
dostupných zdrojov,
b) informácií, ktoré sa stali po dni podpísania zmluvy verejne známymi alebo ktoré sa po tomto dni už dajú zadovážiť
z bežne dostupných zdrojov, a to inak než v dôsledku porušenia povinnosti zmluvnej strany zachovávať
mlčanlivosť podľa tohto článku,
c) informácií, z ktorých povahy vyplýva, že zmluvná strana nemá záujem o ich utajenie, ak ich zmluvná strana
výslovne neoznačila za dôverné,
(ďalej len „dôverné informácie“).
3. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje
a) na prípady, ak zmluvná strana zverejnila dôverné informácie s predchádzajúcim písomným súhlasom druhej
zmluvnej strany,
b) na prípady, keď na základe zákona vznikne zmluvnej strane povinnosť poskytnúť dôverné informácie. Dotknutá
zmluvná strana je na požiadanie povinná informovať druhú zmluvnú stranu o vzniku povinnosti poskytnúť dôverné
informácie na základe zákona a o spôsobe a rozsahu, akým, alebo v akom ju plnila,
c) na prípady, ak zmluvná strana použila dôverné informácie alebo dokumenty v prípadných súdnych,
rozhodcovských, správnych a iných konaniach ohľadom práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, z týchto VOP
alebo s nimi súvisiacich.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej
strany ďalej neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k Dôverným informáciám. Za tretie osoby sa
však nepokladajú členovia orgánov zmluvných strán, zamestnanci alebo iné poverené osoby zmluvných strán, audítori
alebo právni a iní poradcovia zmluvných strán, ktorí sú viazaní ohľadne im sprístupnených dôverných informácii
povinnosťou mlčanlivosti na základe zákona alebo na základe dohody s dotknutou zmluvnou stranou, ako aj iné osoby,
ktorým je potrebné poskytnúť dôverné informácie za účelom riadneho splnenia povinností alebo výkonu práv vyplývajúcich
z týchto VOP a/alebo zmluvy.
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Čl. XIV
Doručovanie písomností
1. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti so zmluvou sa považuje za doručenú
druhej zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom
a) elektronickej pošty (e-mail) dňom jej odoslania, ak sa nepreukáže opak, alebo
b) pošty, kuriérom alebo v prípade osobného doručovania, doručením písomnosti adresátovi s tým, že v prípade
doručovania prostredníctvom pošty musí byť písomnosť zaslaná doporučene s doručenkou preukazujúcou
doručenie na adresu určenú podľa bodu 2. V prípade doručovania inak ako poštou, je možné písomnosť doručovať
aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa bodu 2, ak sa na tomto mieste zmluvná strana v čase doručenia
zdržuje. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je príjemcom, odoprie
doručovanú písomnosť prevziať. Za deň doručenia sa považuje aj tretí deň odo dňa uloženia zásielky na pošte,
doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane,
preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“
alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde alebo v prípade
doručovania kuriérom alebo osobného doručovania aj deň, v ktorý zásielka nebola adresátovi doručená z dôvodu,
že adresát nebol zastihnutý.
2. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy alebo adresy sídiel zmluvných strán uvedené
v záhlaví zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne
inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie
písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy
bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa
riadne oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.
3. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že písomnosti týkajúce sa vzniku, zmeny alebo zániku zmluvy, pokiaľ v týchto
VOP nie je výslovne uvedené inak, musia byť doručované prostredníctvom pošty ako doporučená zásielka s doručenkou,
kuriérom, osobne alebo e-mailom na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že Odberateľ v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov udeľuje Dodávateľovi súhlas na to, aby mu Dodávateľ vyúčtoval kúpnu cenu za
komodity elektronickou faktúrou, čím Dodávateľ nadobúda oprávnenie vystavovať a zasielať Odberateľovi elektronickú
faktúru ako vyúčtovanie za plnenia poskytnuté Odberateľovi zo strany Dodávateľa na základe zmluvy. Dohodnutá adresa
pre zasielanie faktúr: fakturacia@interagros.sk
Čl. XV
Rozhodné právo a riešenie sporov
1. Zmluva a práva a povinnosti z nej vyplývajúce sa budú riadiť a vykladať predovšetkým v súlade s Obchodným
zákonníkom, a to ustanoveniami upravujúcimi kúpnu zmluvu a ostatnými právnymi predpismi platnými a účinnými v
Slovenskej republike, s vylúčením kolíznych noriem, pričom v každom prípade je rozhodným právom pre akékoľvek spory
vzniknuté zo zmluvy alebo v akejkoľvek súvislosti s ňou, právo Slovenskej republiky. Taktiež sa použijú aj pravidlá
INCOTERMS®2010 vydané Medzinárodnou obchodnou komorou platné v deň uzatvorenia zmluvy.
2. Všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich zo zmluvy alebo súvisiacich so zmluvou, vrátane
všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov
o platnosť, výklad, zánik zmluvy, predložia zmluvné strany na rozhodnutie všeobecným súdom Slovenskej republiky.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa na vzťahy
vznikajúce zo zmluvy a v súvislosti s ňou nepoužijú.
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Čl. XVI
Trvanie a zánik zmluvy
1. Zmluvný vzťah založený zmluvou možno skončiť písomnou dohodou zmluvných strán, výpoveďou podľa bodu 2.
tohto článku alebo odstúpením od zmluvy podľa bodu 3. alebo 4. tohto článku. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva
ďalej zaniká aj zánikom zmluvy medzi Odberateľom a jeho odberateľom, ktorej predmetom je kúpa a predaj komodity,
ktorý je zároveň predmetom kúpy podľa zmluvy, resp. jednotlivej objednávky.
2. Ktorákoľvek zmluvná strana môže zmluvu ukončiť výpoveďou, preukázateľne doručenou druhej zmluvnej strane.
Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť v prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po preukázateľnom doručení
písomnej výpovede druhej zmluvnej strane a končí posledným dňom príslušného kalendárneho mesiaca, inak je neplatná.
3. Odberateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy, za ktoré sa považuje:
a) v prípade, že je Dodávateľ v omeškaní s dodaním komodity viac ako päť kalendárnych dní a za predpokladu, že
Dodávateľ nenapraví takéto porušenie počas dodatočnej lehoty poskytnutej zo strany Odberateľa v trvaní
najmenej sedem dní od obdržania oznámenia za týmto účelom,
b) ak Dodávateľ nesplní niektorý zo svojich záväzkov podľa týchto VOP alebo podľa zmluvy a ich nesplnenie
nenapraví ani v dodatočnej lehote poskytnutej Odberateľom v upomienke,
c) ak sa Dodávateľ dostane do likvidácie alebo bude v zmysle príslušných právnych predpisov vyhlásený na jeho
majetok konkurz alebo ak bude povolená reštrukturalizácia alebo ak vznikne reálna hrozba oprávneného
konkurzu na jeho majetok alebo oprávnená hrozba reštrukturalizácie, a to z dôvodu existencie zákonných
podmienok pre začatie konkurzného konania alebo konania o povolení reštrukturalizácie podľa účinnej právnej
úpravy alebo sa začne iný obdobný proces ohľadom jeho majetku.
4. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a uvedený konkrétny
dôvod odstúpenia, inak je neplatné. Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej
strane. Odstúpením sa zmluva neruší od počiatku, ale nadobúda účinnosť až dňom doručenia druhej zmluvnej strane.
Dôsledky odstúpenia od zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. Skončením zmluvy nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z už uzavretých jednotlivých
kúpnych zmlúv.
Čl. XVII
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva vrátane týchto VOP predstavuje úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami v súvislosti a s ohľadom na
transakcie zmluvou predpokladané a vzťahy zmluvou založené. Zároveň nahrádza všetky predchádzajúce ústne a
písomné dohody alebo dojednania medzi zmluvnými stranami.
2. Ak niektoré ustanovenia zmluvy alebo týchto VOP nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr
stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných
ustanovení sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu zmluvy
a VOP, pokiaľ pri uzatváraní zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
3. VOP sú súčasťou každej rámcovej alebo inej kúpnej zmluvy týkajúcej sa komodity medzi INTERAGROS, a.s. ako
Odberateľom a jej zmluvným partnerom ako Dodávateľom, v znení, v akom boli ku dňu uzatvorenia príslušnej zmluvy
zverejnené na webovom sídle INTERAGROS, a. s. - www.interagros.sk
4. Spoločnosť INTERAGROS, a. s. je oprávnená jednostranne zmeniť znenie týchto VOP; akákoľvek zmena je
účinná voči druhej zmluvnej strane a stáva sa súčasťou zmluvy dňom jej zverejnenia na webovom sídle spoločnosti
INTERAGROS, a. s. - www.interagros.sk
5. Dodávateľ si je vedomý, že za účelom plnenia zmluvy poskytol alebo plánuje poskytnúť Odberateľovi osobné
údaje svojich konateľov, zamestnancov alebo iných fyzických osôb (ďalej iba „dotknutá osoba“). Dodávateľ sa zaväzuje
a podpisom zmluvy potvrdzuje, že informoval všetky dotknuté osoby, ktorých osobné údaje poskytol alebo plánuje
poskytnúť Odberateľovi o možnosti poskytnutia osobných údajov Odberateľovi, a tiež o náležitostiach spracovania
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osobných údajov Odberateľom v zmysle článku 14 ods. 1 až 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Odberateľ
je povinný poskytnúť Dodávateľovi na vyžiadanie potrebnú súčinnosť.
6. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP sú:
a) príloha č. 1, vzor Sprievodného listu
b) príloha č. 2, vzor Self declaration/Self assessment/Samohodnotenie,
c) príloha č. 3, príklad Zúčtovania
d) príloha č. 4, príklad Podklad pozberovej úpravy

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 20.05.2019
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