
 
 
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI ENAGRO, a.s. PRE PREDAJ REPKOVÉHO ŠROTU 

(dodacia doložka podľa INCOTERMS 2010 - FCA) 
 

1 Predmet obchodných podmienok  
1.1 Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) je úprava vzťahov 

vznikajúcich z rámcovej kúpnej zmluvy alebo inej kúpnej zmluvy na predaj REPKOVÉHO 
ŠROTU, uzavretej spoločnosťou ENAGRO, a.s. ako predávajúcim s inou právnickou alebo 
fyzickou osobou ako kupujúcim (ďalej len „zmluva“).  
 

2 Definície 
2.1 „Celková kúpna cena“  

znamená kúpnu cenu za Dodávku REPKOVÉHO ŠROTU určenú 
ako násobok  Jednotkovej kúpnej ceny a hmotnosti 
Dodávky REPKOVÉHO ŠROTU. 

„Celkové množstvo  
REPKOVÉHO ŠROTU“ znamená množstvo REPKOVÉHO ŠROTU, ktorého dodanie je 

predmetom záväzku medzi Predávajúcim a Kupujúcim za 
dohodnuté obdobie trvania zmluvy, pri mesačnej tolerancii + 
/- 2 % podľa voľby Predávajúceho. 

              „REPKOVÝ ŠROT alebo REŠ“  

                                                                             vedľajší produkt z výroby surového oleja, získaný                      

                                                                             následnou    extrakciou semien repky po lisovaní. 

 „Dodávka  
REPKOVÉHO ŠROTU“ znamená jednotlivú dodávku REPKOVÉHO ŠROTU na základe 

zmluvy.  
„Jednotková kúpna cena“ znamená kúpnu cenu (v EUR) za 1 tonu REPKOVÉHO ŠROTU. 
„Kontrolný bod“ znamená priestor v Mieste dodania, na ktorom bude 

určovaná hmotnosť Dodávky REPKOVÉHO ŠROTU, pričom 
taký priestor bude vybavený cestnou/železničnou váhou 
vyhovujúcou technickej norme STN EN 45501 alebo inej 
technickej norme aplikovateľnej v Mieste dodania. 

 
„Kupujúci“ znamená právnická alebo fyzická osoba, ktorá s Predávajúcim 

uzavrela rámcovú kúpnu zmluvu alebo inú kúpnu zmluvu na 
REPKOVÉHO ŠROTU, pričom konkrétny kupujúci bude 
konkretizovaný a definovaný v samotnej zmluve. 

„Miesto dodania“ znamená sklad Predávajúcehov mieste jeho sídla alebo iné 
miesto určené v zmluve 

 „Týždenný harmonogram “ znamená časový týždenný rozvrh Dodávok REPKOVÉHO 
ŠROTU zostavený Predávajúcim, určujúci množstvo 
REPKOVÉHO ŠROTU, ktoré je Kupujúci od Predávajúceho 
povinný odobrať v konkrétnom kalendárnom týždni, ako aj 
termín, kedy je Kupujúci príslušné množstvo REPKOVÉHO 
ŠROTU od Predávajúceho povinný prevziať. 

„Predávajúci“ spoločnosť ENAGRO, a.s., so sídlom Trnavská cesta, 920 41 
Leopoldov, Slovenská republika, IČO: 43 814 808, zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, 
vložka č. 10469/T. 



 
„Dôverné informácie“ znamenajú všetky skutočnosti, o ktorých sa Zmluvné strany 

dozvedeli pri plnení zmluvy alebo v akejkoľvek súvislosti 
s ňou, vrátane všetkých príloh, nákresov, dokladov, 
dokumentov, plánov, ktoré boli získané, vypracované alebo 
poskytnuté za účelom plnenia zmluvy, podľa zmluvy alebo 
v akejkoľvek súvislosti s ňou. 

„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 túto prekážku predvídala. 

  Bez ohľadu na uvedené, prerušenie alebo pozastavenie 
prevádzky alebo výroby Predávajúceho z technických alebo 
iných dôvodov počas najmenej troch dní ako aj nedodanie 
Repkového šrotu Predávajúcemu od dodávateľa 
Predávajúceho sa vždy považuje za okolnosť vylučujúcu 
zodpovednosť na strane Predávajúceho. 

 „Zmluvná strana“         znamená Predávajúci a/alebo Kupujúci.  
 

2.2 Definície uvedené v týchto VOP a  používané v zmluve sa pre VOP aj pre zmluvu vykladajú 
rovnako. Pojmy definované v bode 2.1 týchto VOP platia rovnako pre jednotné aj množné 
číslo definovaných pojmov. 
 

3 Dodanie REPKOVÉHO ŠROTU 
3.1 Každá Dodávka REPKOVÉHO ŠROTU sa realizuje na základe Týždenného harmonogramu, 

ktorý  zostavuje Predávajúci pre príslušný kalendárny týždeň. Týždenný harmonogram musí 
byť Kupujúcemu zaslaný najneskôr do 14:00 hod. v utorok v týždni predchádzajúcom týždňu, 
v ktorom majú byť uskutočnené Dodávky REPKOVÉHO ŠROTU podľa tohto Týždenného 
harmonogramu. Kupujúci je povinný takto zostavený a doručený Týždenný harmonogram 
písomne- e-mailom potvrdiť Predávajúcemu najneskôr do 12:00 hod. vo štvrtok v týždni 
predchádzajúcom týždňu, v ktorom majú byť uskutočnené Dodávky REPKOVÉHO ŠROTU 
podľa tohto Týždenného harmonogramu. V prípade, že Kupujúci nedoručí potvrdenie 
Týždenného harmonogramu Predávajúcemu v danej lehote, Predávajúci je oprávnený 
odstúpiť od zmluvy. Predávajúci je taktiež oprávnený nevykonať žiadnu z dodávok uvedených 
v príslušnom Týždennom harmonograme a môže postupovať rovnako ako v prípade 
omeškania Kupujúceho v zmysle bodu 5.1 týchto VOP. V potvrdení Týždenného 
harmonogramu je Kupujúci povinný uviesť správne číslo objednávky, ktoré mu Predávajúci 
oznámi najneskôr spolu so zaslaním prvého Týždenného harmonogramu, ďalej je Kupujúci 
povinný uviesť identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty („DPH“), pod ktorým si Dodávku 
REPKOVÉHO ŠROTU objednáva, miesto (minimálne štát)  skončenia prepravy Dodávky 
REPKOVÉHO ŠROTU a identifikáciu prepravcu Dodávky REPKOVÉHO ŠROTU alebo informáciu 
o preprave Dodávky REPKOVÉHO ŠROTU vlastnými dopravnými prostriedkami Kupujúceho, 
pokiaľ je takáto preprava odsúhlasená v zmysle bodu 3.4. V prípade, že Kupujúci nepotvrdí 
Týždenný harmonogram v stanovenej lehote alebo v potvrdení Týždenného harmonogramu 
neuvedie správne číslo objednávky, alebo iné požadované údaje, zaväzuje sa zaplatiť 
Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia; 
nárok na náhradu škody v celom rozsahu tým nie je dotknutý. Predávajúci nie je povinný 



 
uskutočňovať dodávky v pravidelných intervaloch ani nie je povinný uskutočňovať dodávky 
každý kalendárny týždeň.  

3.2 Prepravu Dodávok REPKOVÉHO ŠROTU uskutočňuje na vlastnú zodpovednosť a náklady 
Kupujúci, ktorý je povinný v deň dodania pristaviť v Mieste dodania dopravný prostriedok, 
ktorým sa bude Dodávka REPKOVÉHO ŠROTU prepravovať, pričom dopravný prostriedok 
musí mať osvedčenie na prepravu krmív a musí byť pred nakládkou Kupujúcim riadne 
vyčistený a skontrolovaný, či neobsahuje zvyšky po predchádzajúcom náklade. Taktiež je 
Kupujúci povinný zabezpečiť, aby prepravu Dodávky c vykonával zaregistrovaný prepravca, 
ako aj aby boli splnené všetky ďalšie podmienky prepravy uvedené v zmluve. V prípade 
nesplnenia ktorejkoľvek z  povinností Kupujúceho uvedených v predchádzajúcich vetách 
tohto bodu nie je Predávajúci povinný príslušnú Dodávku REPKOVÉHO ŠROTU podľa 
Týždenného harmonogramu Kupujúcemu dodať a môže postupovať rovnako ako v prípade 
omeškania Kupujúceho v zmysle bodu 5.1 týchto VOP.  

3.3 Identifikačné číslo dopravného prostriedku, ktorý bude pristavený v Mieste dodania, je 
Kupujúci povinný oznámiť 24 hodín pred dňom dodania kontaktnej osobe Predávajúceho, 
a to spôsobom dohodnutým pre doručovanie Týždenného harmonogramu. 

3.4 Prepravovať Dodávku REPKOVÉHO ŠROTU iným spôsobom a prostredníctvom iného druhu 
dopravného prostriedku než dohodnutého v zmluve je možné len po predchádzajúcom 
písomnom súhlase druhej Zmluvnej strany. 

3.5 Predávajúci sa zaväzuje vystaviť samostatný vážny lístok pre každú Dodávku REŠ, pričom pre 
každý dopravný prostriedok sa vystaví jeden (1) zodpovedajúci vážny lístok bez ohľadu na 
počet dopravných prostriedkov, ktorými je predmetná Dodávka REŠ prepravovaná. Vážny 
lístok musí obsahovať, okrem iného, nasledovné údaje: a) obchodné meno Predávajúceho a 
Kupujúceho; b) dátum a čas dodania; c) hmotnosť Dodávky REŠ (čistá hmotnosť bez 
hmotnosti dopravných prostriedkov, ktorými je Dodávka REŠ prepravovaná); d) identifikačné 
číslo dopravného prostriedku, ktorým je Dodávka REŠ  prepravovaná; e) etiketu/návesku 
obsahujúcu popis kŕmnej suroviny, f) číslo objednávky. Vážny lístok musí byť podpísaný tak zo 
strany Predávajúceho ako aj prepravcu. Ak ide o cestnú prepravu, predávajúci vystaví aj 
Medzinárodný dopravný nákladný list (CMR dokument), ktorý podpíšu predávajúci, kupujúci 
a prepravca. Ak ide o železničnú prepravu, predávajúci vystaví aj Medzinárodný železničný 
nákladný list (CIM dokument), ktorý podpíšu predávajúci, kupujúci a prepravca. 

3.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely výpočtu Celkovej kúpnej ceny bude určujúca 
hmotnosť Dodávky REPKOVÉHO ŠROTU určená v Kontrolnom bode Predávajúcim alebo 
treťou osobou, ktorá je dodávateľom Predávajúceho a následne uvedená v dodacom liste; 
takto zistená hmotnosť sa považuje za rozhodujúcu a záväznú pre obe zmluvné strany. 
Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu len za skutočne dodané množstvo.  

3.7 Zmluvné strany sa dohodli, že REPKOVÝ ŠROT bude Predávajúcim Kupujúcemu dodaný 
v zmysle doložky FCA Trnavská cesta 920 41 Leopoldov, tak ako je definovaná v Incoterms 
2010, s nasledovnými ďalšími osobitnými dojednaniami: a) Dodávka REPKOVÉHO ŠROTU sa 
považuje za riadne dodanú Kupujúcemu okamihom, keď je Kupujúcemu umožnené s ňou 
nakladať v  Mieste dodania; b) Vlastníctvo Dodávky REPKOVÉHO ŠROTU prechádza na 
Kupujúceho až úplným zaplatením Celkovej kúpnej ceny za predmetnú Dodávku REPKOVÉHO 
ŠROTU; c) Nebezpečenstvo straty alebo poškodenia Dodávky REPKOVÉHO ŠROTU prechádza 
na Kupujúceho jej riadnym dodaním. 

3.8 Celkové množstvo REPKOVÉHO ŠROTU nie je obchodované v línii GMP+. 
3.9 Predávajúci je oprávnený uskutočniť dodanie REPKOVÉHO ŠROTU prostredníctvom tretej 

osoby, ktorá je dodávateľom Predávajúceho. 
3.10 V prípade, že kupujúci dodávku REPKOVÉHO ŠROTU alebo akúkoľvek jej časť následne dodáva 

ďalej tretej osobe, je povinný predávajúcemu v potvrdení Týždenného harmonogramu alebo 



 
najneskôr pri preberaní dodávky písomne oznámiť dodaciu paritu, ktoré pri dodaní tovaru 
tretej osobe použije. Pokiaľ sa preprava tovaru neuskutočňuje na účet Kupujúceho, 
Predávajúci nie je v zmysle platných právnych predpisov oprávnený oslobodiť dodávku od 
DPH.  

 
 
 

4 Platobné podmienky 
4.1 Kupujúci sa zaväzuje Predávajúcemu zaplatiť Celkovú kúpnu cenu v lehote určenej v Zmluve; 

Celková kúpna cena sa určí na základe údajov o celkovej hmotnosti Dodávky REPKOVÉHO 
ŠROTU uvedenej v dodacom liste. V prípade omeškania s platbou Celkovej kúpnej ceny alebo 
aj s akoukoľvek inou platbou podľa zmluvy  alebo aj podľa akejkoľvek inej zmluvy medzi 
Predávajúcim a Kupujúcim o viac ako sedem (7) dní, má Predávajúci právo pozastaviť 
dodávky REPKOVÉHO ŠROTU bez predchádzajúceho upozornenia, pričom Kupujúci 
automaticky stráca nárok na náhradu dodávok REPKOVÉHO ŠROTU, ktoré mu z dôvodu 
pozastavenia dodávok nebolo umožnené odobrať v tomto čase v súlade s Týždenným 
harmonogramom a Celkové množstvo REPKOVÉHO ŠROTU sa znižuje o množstvo 
REPKOVÉHO ŠROTU zodpovedajúce takto nedodaným dodávkam REPKOVÉHO ŠROTU. 
Predávajúci má právo pozastaviť dodávky až do doby, kým nie sú uhradené všetky splatné 
pohľadávky Predávajúceho podľa zmluvy alebo aj podľa akejkoľvek inej zmluvy medzi 
Predávajúcim a Kupujúcim. V prípade omeškania s platbou Celkovej kúpnej ceny alebo aj 
s akoukoľvek inou platbou podľa zmluvy alebo aj podľa akejkoľvek inej zmluvy medzi 
Predávajúcim a Kupujúcim o viac ako sedem (7) dní, má Predávajúci zároveň právo pozastaviť 
všetky dodávky tovarov podľa iných zmlúv medzi Predávajúcim a Kupujúcim, pričom v takom 
prípade sa postupuje primerane podľa druhej a tretej vety tohto bodu. Dojednanie podľa 
bodu 5.1 týchto VOP sa v tomto prípade použije primerane. 

4.2 Predávajúci vystaví a doručí faktúru (vystavenie a doručenie faktúry však nie je podmienkou 
na zaplatenie kúpnej ceny) Kupujúcemu po riadnom dodaní. Prílohou faktúry bude príslušný 
dodací list, ktorý sa Kupujúci zaväzuje bezodkladne potvrdiť a jeho podpísaný originál zaslať 
bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 dní od dodania repkového šrotu, späť 
Predávajúcemu. Kupujúci je ďalej povinný v mieste vykládky tovaru dať bezodkladne potvrdiť 
príslušný CIM alebo CMR dokument a jeho podpísaný originál bez zbytočného odkladu, 
najneskôr do 30 dní od dodania repkového šrotu zaslať späť Predávajúcemu. Ak túto 
povinnosť - zaslať späť podpísaný originál dodacieho listu alebo CMR dokumentu alebo CIM 
dokumentu –Kupujúci poruší, i má Predávajúci právo bez predchádzajúceho upozornenia 
prerušiť dodávky podľa zmluvy až do doby obdržania všetkých nedodaných podpísaných 
originálov dodacích listov, CMR dokumentov a CIM dokumentov (pričom Kupujúci stráca 
právo na Dodávky REŠ, ktoré neboli dodané z dôvodu pozastavenia dodávok a Celkové 
množstvo REŠ sa znižuje o množstvo zodpovedajúce takto nedodaným dodávkam REŠ); ust. 
5.1 VOP sa použije primerane. Ak sa Kupujúci omešká s vrátením dodacieho listu alebo CMR 
dokumentu alebo CIM dokumentu, Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy. Okrem toho, 
za každé porušenie povinnosti Kupujúceho vrátiť bezodkladne Predávajúcemu potvrdený 
CMR alebo CIM dokument, je Predávajúci oprávnený žiadať zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške dane z pridanej hodnoty  vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov  
(bez ohľadu na to či sa v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Celková kúpna 
cena zvyšuje o daň z pridanej hodnoty; v prípade, že sa nezvyšuje, na výpočet zmluvnej 
pokuty sa použije daň z pridanej hodnoty podľa všeobecne záväzných právnych predpisov 
platných na území Slovenskej republiky) v čase uskutočnenia Dodávky repkového šrotu, 
určenej z Celkovej kúpnej ceny; nárok Predávajúceho na náhradu škody v celom rozsahu tým 



 
nie je dotknutý. Uplatnením zmluvnej pokuty za porušenie zmluvnej povinnosti bezodkladne 
vrátiť Predávajúcemu potvrdený CMR alebo CIM dokument nie je dotknutá povinnosť 
aplikovať k Dodávke REPKOVÉHO ŠROTU daň z pridanej hodnoty v zmysle právnych 
predpisov platných v Slovenskej republike, resp. v štáte, ktorý pridelil Predávajúcemu 
identifikačné číslo na DPH, pod ktorým v obchode vystupuje. Nariadenia, ktoré sa vzťahujú na 
CMR a CIM dokumenty podľa tohto bodu, treba aplikovať vtedy, ak sa štát, ktorý pridelil 
Kupujúcemu identifikačné číslo pre DPH, pod ktorým si Kupujúci Dodávku REPKOVÉHO 
ŠROTU objednáva, bude odlišovať od štátu, v ktorom sa začalo s dodávkou  REPKOVÉHO 
ŠROTU. Faktúra vystavená Predávajúcim musí spĺňať všetky náležitosti vyžadované pre takýto 
daňový doklad všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej 
republike, resp. v štáte, ktorý pridelil Predávajúcemu identifikačné číslo na DPH, pod ktorým 
v obchode vystupuje.  
Predávajúci si vyhradzuje právo uskutočniť Dodávku REPKOVÉHO ŠROTU len v prípade, ak sa 
štát, ktorý pridelil Kupujúcemu identifikačné číslo pre DPH, pod ktorým si Kupujúci Dodávku 
REPKOVÉHO ŠROTU objednal, zhoduje so štátom, v ktorom začína preprava Dodávky 
REPKOVÉHO ŠROTU alebo ak sa štát, ktorý pridelil Kupujúcemu identifikačné číslo pre DPH, 
pod ktorým si Kupujúci Dodávku REPKOVÉHO ŠROTU objednal, zhoduje so štátom, v ktorom 
skončí preprava Dodávky REPKOVÉHO ŠROTU alebo Kupujúci záväzne písomne potvrdí, že 
Dodávka REPKOVÉHO ŠROTU je súčasťou trojstranného obchodu v zmysle čl. 141 Smernice 
EU 2006/112/EC o dani z pridanej hodnoty, kde Kupujúci vystupuje ako prvý odberateľ; inak 
je Predávajúci oprávnený nevykonať Dodávku REPKOVÉHO ŠROTU. Kupujúci je povinný vydať 
potvrdenie o trojstrannom obchode podľa predchádzajúcej vety riadne. Kupujúci je taktiež 
povinný poskytnúť Predávajúcemu informáciu o tom, či sa preprava uskutočňuje na účet 
Kupujúceho alebo nie. 
 

4.3 Predávajúci prehlasuje, že počas trvania tejto Zmluvy bude ručiť za to, že jeho identifikačné 
číslo pre DPH, uvedené v potvrdení v súvislosti s touto zmluvou, je platné. Ak dôjde z 
hocijakého dôvodu k zrušeniu DPH čísla Kupujúceho, dotknutého splnením tejto zmluvy, 
alebo DPH číslo stratí svoju platnosť, Kupujúci je povinný o tom bezodkladne vyrozumieť 
Predávajúceho. V prípade nesplnenie tejto svojej povinnosti alebo v prípade vydania 
nesprávneho potvrdenia o trojstrannom obchode, alebo v prípade neposkytnutia informácie 
alebo poskytnutia nesprávnej informácie o tom, že preprava nie je uskutočnená na účet 
Kupujúceho, je Kupujúci povinný zaplatiť zmluvnú pokutu Predávajúcemu, výška ktorých činí 
sumu DPH, platnej v štáte, ktorý pridelil Predávajúcemu identifikačné číslo na DPH, pod 
ktorým v obchode vystupuje, ďalej je povinný uhradiť celú, s uvedenými súvisiacu škodu 
Predávajúcemu. Uplatnením zmluvnej pokuty za porušenie zmluvnej povinnosti bezodkladne 
informovať Predávajúceho o zrušení identifikačného čísla pre DPH alebo v prípade 
neposkytnutia informácie alebo poskytnutia nesprávnej informácie o tom, že preprava nie je 
uskutočnená na účet Kupujúceho, nie je dotknutá povinnosť aplikovať k Dodávke 
REPKOVÉHO ŠROTU daň z pridanej hodnoty v zmysle právnych predpisov platných 
v Slovenskej republike, resp. v štáte, ktorý pridelil Predávajúcemu identifikačné číslo na DPH, 
pod ktorým v obchode vystupuje.  

4.4 Kupujúci bude platiť Celkovú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom finančných 
prostriedkov na bankový účet Predávajúceho uvedený v zmluve alebo inak oznámený 
Kupujúcemu. 

4.5 V prípade omeškania so zaplatením Celkovej kúpnej ceny alebo akejkoľvek inej platby podľa 
Zmluvy sa Kupujúci zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej 
čiastky za každý čo i len začatý deň omeškania. Nárok na náhradu škody v celom rozsahu tým 
nie je dotknutý.  



 
4.6 Ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením Celkovej kúpnej ceny alebo akejkoľvek 

inej platby podľa zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou a túto nezaplatí ani v lehote 5 dní  odo 
dňa obdržania výzvy Predávajúceho, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy. Ak sa 
Kupujúci počas trvania Zmluvy dostane do omeškania so zaplatením Celkovej kúpnej ceny 
alebo akejkoľvek inej platby podľa zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou viac ako jedenkrát 
(pričom takéto omeškania nemusia existovať súčasne), je Predávajúci oprávnený odstúpiť od 
zmluvy ihneď.    

4.7 Všetky sumy uvedené v týchto VOP alebo v zmluve sú bez dane z pridanej hodnoty („DPH“), 
pokiaľ v príslušných dojednaniach nie je uvedené inak. K jednotlivým sumám bude 
pripočítaná DPH podľa príslušných právnych predpisov pokiaľ príslušné právne predpisy 
neurčujú inak.  

4.8 Zmluvné strany prehlasujú , že ak si odberateľ objedná tovar pod identifikačným číslom na 
DPH vydanom v inom štáte EU ako Slovenská republika, tovar opustí územie SR a súčasne 
prepravu tovaru zabezpečuje Kupujúci, dodávku tovaru pokladajú za intrakomunitárne 
dodanie v zmysle smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme 
dane z pridanej hodnoty, ktoré je oslobodené od slovenskej DPH v zmysle zákona č. 
222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.“ 

4.9 Pokiaľ v zmysle týchto VOP vznikne predávajúcemu právo odstúpiť od zmluvy s kupujúcim, 
vznikne mu bez ďalšieho právo odstúpiť aj od akejkoľvek inej zmluvy uzatvorenej medzi ním 
a kupujúcim. 
 

5 Náhrada škody a zmluvná pokuta 
5.1 Ak sa Kupujúci dostane do omeškania s odberom Dodávky REPKOVÉHO ŠROTU, t.j. 

neodoberie Dodávku REPKOVÉHO ŠROTU podľa Týždenného Harmonogramu, Predávajúci je 
oprávnený skladovať Dodávku REPKOVÉHO ŠROTU na náklady Kupujúceho ako aj predať 
Dodávku REPKOVÉHO ŠROTU alebo akúkoľvek jej časť tretej osobe, s tým, že Kupujúci je 
v takom prípade povinný zaplatiť Kupujúcemu kladný rozdiel medzi cenou podľa zmluvy 
a cenou, za ktorú Predávajúci predá neodobratú Dodávku REPKOVÉHO ŠROTU tretej osobe a 
náklady na skladovanie Dodávky REPKOVÉHO ŠROTU, ktoré vznikli do doby predaja Dodávky 
REPKOVÉHO ŠROTU alebo jej časti tretej osobe. Ak sa Kupujúci dostane do omeškania 
s prevzatím Dodávky REPKOVÉHO ŠROTU v najmenej dvoch prípadoch (ktoré nemusia 
existovať súčasne) počas trvania Zmluvy, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy. 
Kupujúci stráca nárok na dodanie Dodávok REPKOVÉHO ŠROTU alebo ich častí, ktoré 
neodobral riadne a včas a Celkové množstvo REPKOVÉHO ŠROTU sa znižuje o množstvo 
REPKOVÉHO ŠROTU zodpovedajúce takto neprevzatým dodávkam REPKOVÉHO ŠROTU. 
Čiastočné prevzatia Dodávok REPKOVÉHO ŠROTU nie sú prípustné. 

5.2 Predávajúci je oprávnený jednostranne zmeniť potvrdený Týždenný harmonogram, ak takúto 
zmenu oznámi Kupujúcemu najneskôr 48 hodín pred termínom pôvodne dohodnutého 
termínu dodania Dodávky REPKOVÉHO ŠROTU. 

5.3 V prípade, ak kvalita Dodávky REPKOVÉHO ŠROTU nebude zodpovedať zmluvne dohodnutej 
kvalite, Kupujúci má právo na primeranú zľavu z Celkovej ceny Dodávky REPKOVÉHO ŠROTU, 
ak takéto právo uplatní u Predávajúceho najneskôr v lehote 48 hodín od  momentu dodania 
Dodávky REPKOVÉHO ŠROTU. V prípade, že jednotlivé Dodávky REPKOVÉHO ŠROTU nebudú 
opakovane (najmenej trikrát) v priebehu za sebou nasledujúcich šiestich (6) mesiacov 
zodpovedať kvalitatívnym podmienkam uvedeným v prílohe zmluvy, je Kupujúci oprávnený 
odstúpiť od zmluvy. Ak Kupujúci nebude akceptovať rozbor kvalitatívnych znakov, ktoré 
vykoná laboratórium Predávajúceho alebo laboratórium dodávateľa Predávajúceho, ak dôjde 
k dodaniu podľa bodu 3.9, za konečné rozhodnutie kvalitatívnych ukazovateľov sa bude 
považovať výsledok rozboru, ktorý urobí spoločnosť EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., so 



 
sídlom Komjatická ul. č. 73, 940 02 Nové Zámky, identifikačné číslo 31 329 209, zo vzoriek 
odobratých Predávajúcim alebo dodávateľom Predávajúceho, ak dôjde k dodaniu v zmysle 
bpdo 3.9. Náklady spojené s nestranným kontrolným rozborom znáša Zmluvná strana, 
v neprospech ktorej budú závery nestranného kontrolného rozboru.  

5.4 Ak nastane niektorý z prípadov Vyššej moci a tento bude brániť Kupujúcemu alebo 
Predávajúcemu v plnení zmluvy po dobu viac ako 35 dní, Predávajúci je oprávnený od Zmluvy 
odstúpiť. Celkové množstvo REPKOVÉHO ŠROTU sa pomerne znižuje o množstvo, ktoré malo 
byť dodané počas obdobia trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť, bez ohľadu na to, na 
ktorej zmluvnej strane prípad Vyššej moci nastal (t.j. vrátane prípadu Vyššej moci na strane 
Predávajúceho), ak Predávajúci neurčí inak.  

5.5 Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy okamžite v prípade porušenia 
bezpečnostných a protipožiarnych predpisov v Mieste dodania zo strany zamestnancov 
Kupujúceho a iných osôb, prostredníctvom ktorých Kupujúci plní zmluvu, ako aj vodičov 
dopravných prostriedkov pristavených Kupujúcim t.j.: a) porušenie zákazu fajčenia; b) 
porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov; c) porušenie ostatných bezpečnostných 
a protipožiarnych predpisov platných v Mieste dodania; d) odcudzenie alebo poškodenie 
majetku v Mieste dodania. Dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych predpisov 
v Mieste dodania bude vykonávať strážna služba a technik PO (požiarnej ochrany) a BOZP 
(bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci). V prípade nedodržiavania bezpečnostných 
a protipožiarnych predpisov niektorými z osôb uvedených v predchádzajúcich vetách tohto 
bodu sa Kupujúci zaväzuje zaplatiť  Predávajúcemu nasledovné zmluvné pokuty za každé 
jednotlivé porušenie: 
a)  fajčenie v priestoroch Miesta dodania; donášanie a požívanie alkoholických nápojov 
 v priestoroch Miesta dodania ....................................................................... 400,- EUR 
b) zdržiavanie sa mimo pracoviska nakládky REPKOVÉHO ŠROTU bez súhlasu 
 Predávajúceho alebo dodávateľa Predávajúceho; neporiadok na pracovisku a pred 
areálom Miesta dodania;  nedodržiavanie pravidiel bezpečnosti pri práci 
............................................ 200,- EUR.  
Nárok Predávajúceho na náhradu škody v celom rozsahu tým nie je dotknutý.  

5.6 Predávajúci zodpovedá len za to, že REPKOVÝ ŠROT v čase dodania Kupujúcemu spĺňa 
požiadavky na kvalitu uvedené v zmluve. Akýkoľvek opis alebo návrh urobený Predávajúcim 
týkajúci sa použitia REPKOVÉHO ŠROTU alebo vhodnosti REPKOVÉHO ŠROTU na akýkoľvek 
účel je zo strany Predávajúceho urobený v dobrej viere, avšak Predávajúci nezodpovedá za 
použiteľnosť alebo vhodnosť REPKOVÉHO ŠROTU na akýkoľvek účel.  

5.7 Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za ušlý zisk a ujmu, ktorá mu vznikla tým, že musel 
vynaložiť náklady v dôsledku porušenia povinnosti Predávajúceho. Zodpovednosť 
Predávajúceho za akékoľvek nároky Kupujúceho vrátane zmluvnej pokuty a nároku na 
náhradu škody vzniknuté na základe alebo v súvislosti so zmluvou je obmedzená na sumu 
rovnajúcu sa 5 % z tej časti Celkovej kúpnej ceny, ktorá  zodpovedá množstvu REPKOVÉHO 
ŠROTU, s ktorého dodaním sa Predávajúci dostal do omeškania, najviac však na sumu 20 000 
EUR pre celé obdobie trvania zmluvy. V prípade, že nebude možné určiť sumu, ktorou je 
obmedzená zodpovednosť Predávajúceho za akékoľvek nároky Kupujúceho podľa 
predchádzajúcej vety, určí sa táto suma ako 5 % z Celkovej kúpnej ceny, najviac však 20 000 
EUR pre celé obdobie trvania zmluvy. Kupujúci nemá nárok na náhradu škody, ktorá mu 
vznikla v dôsledku vadného plnenia (ani nárok na žiadne iné plnenie), ak si bol kupujúci 
v súvislosti s vadným plnením oprávnený uplatniť zľavu z Celkovej kúpnej ceny.  

5.8 Kupujúci stráca nárok na všetky Dodávky REPKOVÉHO ŠROTU, ktoré neodobral z dôvodu na 
strane Kupujúceho (vrátane Vis Maior na strane Kupujúceho) ako aj na všetky Dodávky 
REPKOVÉHO ŠROTU, ktoré mu Predávajúci v súlade so  zmluvou nebol povinný dodať (aj 



 
z dôvodu Vis Maior na strane Predávajúceho), pokiaľ Predávajúci neurčí inak. Celkové 
množstvo REPKOVÉHO ŠROTU sa znižuje o množstvo REPKOVÉHO ŠROTU zodpovedajúce 
dodávkam REPKOVÉHO ŠROTU, na ktoré Kupujúci stratil nárok. 

5.9 Právami Predávajúceho dojednanými v týchto VOP alebo v zmluve nie sú dotknuté ostatné 
práva Predávajúceho na nápravu alebo ukončenie zmluvy vyplývajúce z príslušných právnych 
predpisov alebo INCOTERMS 2010.  

5.10 V prípade, že v dôsledku porušenia zmluvy kupujúcim si voči predávajúcemu uplatní 
akýkoľvek nárok tretia osoba, a to najmä tretia osoba, ktorá je dodávateľom predávajúceho, 
kupujúci sa takýto nárok zaväzuje bezodkladne uhradiť namiesto predávajúceho alebo ak to 
nebude z akéhokoľvek dôvodu možné, nahradiť predávajúcemu všetky náklady s tým 
spojené.   
 

6 Záväzok mlčanlivosti 
6.1 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách; tento záväzok 

Zmluvných strán je časovo neobmedzený. 
6.2 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 z tejto zmluvy alebo s nimi súvisiacich. 

6.3 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 výkonu práv a povinností 
podľa tejto zmluvy.  

 
7 Doručovanie 

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti so zmluvou sa 
považuje za doručenú druhej zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom 

a) faxu, okamihom vytlačenia potvrdenia o odoslaní faxovej správy z faxu použitého kupujúcim 
ako odosielateľom, ktoré potvrdí doručenie zasielanej písomnosti na číslo faxu 
predávajúceho ako príjemcu a z faxu použitého predávajúcim ako odosielateľom, ktoré 
potvrdí doručenie zaslanej písomnosti na číslo faxu kupujúceho ako príjemcu; alebo 

b) elektronickej pošty (e-mail) dňom jej odoslania, ak sa nepreukáže opak, alebo 
c) 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 v bode 7.2. V prípade doručovania 
inak ako poštou, je možné písomnosť doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej 
podľa bodu 7.2., 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 adresátom, odoprie 
doručovanú písomnosť prevziať, alebo 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. 

7.2 Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú 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. 

7.3 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že písomnosti týkajúce sa zániku alebo zmeny zmluvy, 
pokiaľ v týchto VOP nie je výslovne uvedené inak, musia byť doručované výhradne poštou 
ako doporučená zásielka s doručenkou, kuriérom alebo osobne. 
 

8 Rozhodné právo a riešenie sporov 
8.1 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 vydané Medzinárodnou obchodnou komorou platné v deň 
uzatvorenia zmluvy.  

8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú zo zmluvy alebo v súvislosti so 
zmluvou, 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 troma rozhodcami určenými podľa rokovacieho 
poriadku Rozhodcovského súdu. Jazykom rozhodcovského konania bude slovenčina. Zmluvné 
strany sa zaväzujú, že sa podrobia rozhodcovskému rozhodnutiu a jeho rozhodnutie bude pre 
zmluvné strany záväzné. 

8.3 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. 
 

9 Postúpenie, prevod a započítanie 
9.1 Kupujúci nie je oprávnený postúpiť žiadne práva ani záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo 

vzniknuté v akejkoľvek súvislosti s nimi bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Predávajúceho. Kupujúci zároveň nie je oprávnený, bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu Predávajúceho, započítať svoju pohľadávku voči Predávajúcemu, vzniknutú 
v súvislosti s plnením zmluvy alebo v akejkoľvek súvislosti s ňou. Zmluva je záväzná pre 
Zmluvné strany a ich právnych nástupcov. 
 

10 Trvanie zmluvy 
10.1 Bez toho, že by tým bolo dotknuté ustanovenie bodu 5.10, Zmluvné strany sa dohodli, že 

zmluva môže pred uplynutím dohodnutej doby skončiť: a) písomnou dohodou Zmluvných 
strán; b) odstúpením od zmluvy v prípadoch ustanovených zmluvou vrátane týchto VOP; c) 
písomnou výpoveďou ktorejkoľvek Zmluvnej strany zaslanou druhej Zmluvnej strane, pričom 



 
výpovedná lehota je tri (3) mesiace a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola 
výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane. Splnenie povinnosti, v dôsledku porušenia ktorej 
vzniklo Predávajúcemu právo odstúpiť od Zmluvy, nespôsobuje zánik práva Predávajúceho 
odstúpiť od Zmluvy a teda ust. § 349 ods. 2 Obchodného zákonníka sa v takom prípade 
nepoužije. Predávajúci je vždy oprávnený odstúpiť od celej zmluvy, pokiaľ v odstúpení neurčí 
inak. Predávajúci, pokiaľ v zmluve výslovne nie je uvedené inak, je vždy, v prípadoch 
upravených v zmluve a VOP, oprávnený odstúpiť od zmluvy bez poskytnutia dodatočnej 
lehoty na plnenie a bez predchádzajúceho upozornenia. 
 

11 Záverečné ustanovenia 
11.1 Zmluva (vrátane týchto VOP) predstavuje celú dohodu medzi Zmluvnými stranami v súvislosti 

a s ohľadom na transakcie zmluvou predpokladané a vzťahy zmluvou založené a nahrádza 
všetky predchádzajúce ústne a písomné dohody alebo dojednania medzi Zmluvnými 
stranami. 

11.2 V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie, záväzok alebo podmienka obsiahnutá v  zmluve sa 
bude považovať za neplatné alebo za nevymožiteľné z akéhokoľvek dôvodu, nebude mať táto 
skutočnosť vplyv na ostatné ustanovenia zmluvy, pričom príslušné neplatné ustanovenie 
bude nahradené takým ustanovením všeobecne záväzného právneho predpisu, ktoré sa 
k nemu čo najviac približuje, aby sa dosiahol účel zmluvy. 

11.3 Pokiaľ sa v týchto VOP alebo v zmluve používa pojem „bezodkladne“ alebo „bez zbytočného 
odkladu“, rozumie sa tým lehota nevyhnutne potrebná na uskutočnenie príslušného úkonu, 
najviac však 8 dní.  

11.4 VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej rámcovej alebo inej kúpnej zmluvy týkajúcej sa kúpy 
REŠ uzavretej medzi ENAGRO ako predávajúcim a inou právnickou alebo fyzickou osobou ako 
Kupujúcim v znení, v akom boli ku dňu uzatvorenia príslušnej zmluvy zverejnené na 
webovom sídle predávajúceho www.enagro.sk. Predávajúci je oprávnený VOP jednostranne 
meniť; akákoľvek zmena VOP je účinná voči kupujúcemu a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou 
zmluvy dňom jej zverejnenia na webovom sídle predávajúceho www.enagro.sk.  

 
 


