
 

 

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti 

3J-3D int., s.r.o. 
 

 

I.  

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len 

„VOP“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti 3J-

3D int.,s.r.o., so sídlom Nitrianska č. 5, 917 01 

Trnava, IČO: 36 727 024 (ďalej len „odberateľ“) 

a  osoby, ktorá vystupuje ako predávajúci  pri 

dodávkach tovaru – poľnohospodárskych komodít 

odberateľovi (ďalej len „dodávateľ“) (odberateľ 

a dodávateľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“). 

 

2. Dodávky poľnohospodárskych komodít (ďalej len 

„tovar“) dodávateľom odberateľovi sa uskutočňujú 

na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi 

odberateľom ako kupujúcim a dodávateľom ako 

predávajúcim (ďalej len „kúpna zmluva“).  

 

3. Zmluvné strany prehlasujú že, kúpnu zmluvu 

uzatvárajú bez nátlaku, slobodne a obom 

zmluvným stranám je jej znenie jasné a súhlasia 

s ním. 

 

II. 

Uzavretie kúpnych zmlúv 

 

1. Kúpna zmluva je uzavretá, keď jej vytlačený text 

vlastnoručne podpíšu obe zmluvné strany. Kúpna 

zmluva sa tiež považuje za uzavretú pokiaľ 

odberateľ ako kupujúci zašle dodávateľovi ako 

predávajúcemu e-mailom scan textu kúpnej 

zmluvy a dodávateľ vráti odberateľovi podpísaný 

scan návrhu kúpnej zmluvy alebo svoj súhlas s 

návrhom kúpnej zmluvy vyjadrí iným spôsobom 

(napríklad e-mailovou správou, z ktorej obsahu 

bude vyplývať súhlas s návrhom kúpnej zmluvy). 

Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú aj vtedy 

ak objednávateľ navrhne dodávateľovi uzavretie 

kúpnej zmluvy spôsobom podľa predchádzajúcej 

vety a dodávateľ následne dodá odberateľovi 

tovar uvedený v návrhu kúpnej zmluvy (bez 

ohľadu na to či Predávajúci vráti zmluvu 

podpísanú alebo či návrh kúpnej zmluvy odsúhlasí 

iným spôsobom. Iný spôsob uzavretia kúpnej 

zmluvy nie je prípustný (napríklad ústna dohoda) 

a pre odberateľa záväzný. 

 

2. Každá Kúpna zmluva musí obsahovať nasledovné 

náležitosti:  

 

 obchodné meno, sídlo a IČO oboch 

zmluvných strán,  

 bankové spojenie (IBAN, SWIFT), 

 miesto kde je subjekt zapísaný – Obchodný 

register,  

 meno a priezvisko osoby/osôb oprávnených 

konať a podpisovať v mene zmluvnej strany – 

štatutár, 

 meno a priezvisko kontaktnej osoby pre 

potreby logistiky, 

 špecifikácia Tovaru s uvedením názvu/druhu 

komodity  a množstva Tovaru, 

 výška kúpnej ceny a spôsob jej úhrady, 

 termín a ďalšie podmienky dodania Tovaru 

(miesto nakládky, avizácia ŠPZ.) 

 
3. Kúpnou zmluvou sa dodávateľ ako predávajúci 

zaväzuje dodať objednávateľovi ako kupujúcemu 

určený tovar a previesť na odberateľa ako 

kupujúceho vlastnícke právo k tovaru a odberateľ 

ako kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar a zaplatiť 

dodávateľovi ako predávajúcemu kúpnu cenu za 

podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve. 

 

4. Na platnosť a záväznosť akéhokoľvek dodatku ku 

kúpnej zmluve sa vyžaduje splnenie rovnakých 

podmienok ako sú uvedené v tomto článku týchto 

VOP, pričom je potrebné vyslovene uviesť že ide 

o dodatok ku kúpnej zmluve s číslom kúpnej 

zmluvy a dátumom uzavretia kúpnej zmluvy. 

 

5. Zmluvné strany sa zaväzujú pri komunikácií 

týkajúcej sa kúpnej zmluvy používať číslovanie 

odberateľa uvedené v záhlaví kúpnej zmluvy. 

   

III. 

Dodanie tovaru 

 

1. V prípade, ak prepravu tovaru zabezpečuje 

dodávateľ, dodávateľ je povinný zabezpečiť 

prepravu výlučne prostredníctvom dopravných 

prostriedkov vhodných na prepravu sypkých 

poľnohospodárskych komodít. Všetky dopravné 

prostriedky musia byť čisté, zabezpečené proti 

znehodnoteniu tovaru počas prepravy a dodávaný 

tovar musí byť prepravovaný oddelene od iných 

produktov. 

 

2. V prípade, ak prepravu tovaru zabezpečuje 

odberateľ, dodávateľ je povinný pri odovzdaní 

tovaru dopravcovi skontrolovať identifikačné údaje 

pristaveného dopravného prostriedku a totožnosť 

vodiča za účelom preverenia jeho oprávnenia 

zabezpečovať prepravu tovaru pre odberateľa, 

skontrolovať čistotu pristaveného dopravného 

prostriedku a spôsob zabezpečenia toho, aby tovar 

nebol počas prepravy znehodnotený. V prípade 



 

 

zistenia akýchkoľvek nedostatkov je dodávateľ 

povinný bez zbytočného odkladu informovať 

odberateľa pred tým, ako tovar naloží do 

dopravného prostriedku a ďalej postupovať podľa 

pokynov odberateľa. V opačnom prípade 

zodpovedá odberateľovi za škodu, ktorá mu týmto 

porušením povinností vznikne.  

 

3. Dodávateľ je povinný dodať tovar v lehote 

stanovenej v kúpnej zmluve počas pracovných dní 

v čase od 07:00 do 15:30 v pracovné dni v SR, 

resp. na základe dohody zmluvných strán môže byť 

nakládka aj cez víkendy príp. sviatky. V prípade 

ak u dodávateľa dôjde k prekážke ktorá 

znemožní odberateľovi nakládku (porucha 

stroja resp. iná prekážka znemožňujúca 

nakládku) ktorá nebude odberateľovi 

oznámená min. 7 pracovných dní vopred 

termín plnenia zmluvy bude automaticky 

predĺžený o dobu trvania prekážky (mimo 

vyššej moci). 

 

4. V prípade, ak dodávateľ nedodá tovar riadne 

a včas podľa kúpnej zmluvy a týchto VOP, 

odberateľ je oprávnený od kúpnej zmluvy 

uzatvorenej s dodávateľom odstúpiť a / alebo tovar, 

ktorý bol predmetom kúpnej zmluvy kúpiť u tretej 

osoby (iného dodávateľa). V prípade, ak dodávateľ 

nedodá tovar riadne a včas podľa kúpnej zmluvy 

a týchto VOP a odberateľ využije svoje právo kúpiť 

tovar u tretej osoby (iného dodávateľa) podľa 

predchádzajúcej vety týchto VOP, dodávateľ je 

povinný nahradiť odberateľovi rozdiel medzi 

kúpnou cenou, ktorú objednávateľ preukázateľne 

zaplatil za tovar od tretej osoby (iného dodávateľa) 

a dohodnutou cenou v kúpnej zmluve uzatvorenej 

s dodávateľom. 

 

5. Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo škody 

na tovare prechádza z dodávateľa na odberateľa 

okamihom odovzdania a prevzatia tovaru, pričom 

odovzdanie a prevzatie tovaru musí byť potvrdené 

dodacím listom podpísaným oboma zmluvnými 

stranami (ďalej len „dodací list“).  

 

6. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré mal tovar 

v čase prechodu zodpovednosti za škodu na tovare 

z dodávateľa na objednávateľa, aj keď sa vady 

stanú zjavnými až po tomto čase. 

 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak 

nastane prekážka vyššej moci, ktorá bude 

odberateľovi brániť v odobratí tovaru v čase 

dohodnutom v kúpnej zmluve, lehota na odobratie 

tovaru sa predlžuje o čas trvania prekážky vyššej 

moci. Dodávateľ bude povinný dodať a odberateľ 

bude povinný odobrať dohodnuté množstvo tovaru 

v lehote do štrnástich (14) dní po odpadnutí 

prekážky vyššej moci. Za prekážku vyššej moci sa 

považujú najmä (nie však výlučne): pandémia 

alebo epidémia nebezpečnej nákazlivej ľudskej 

choroby alebo s ňou súvisiace verejnoprávne 

obmedzenia, verejnoprávny zákaz vývozu 

príslušnej komodity a ďalšie obdobné prekážky. 

  

IV. 

Kúpna cena tovaru 

 

1. Kúpna cena tovaru zahŕňa náklady spojené 

s nakládkou tovaru a náklady na prepravu tovaru 

do miesta dodania. 

 

2. Dodávateľovi vzniká nárok na zaplatenie 

dohodnutej kúpnej ceny riadnym dodaním tovaru 

do miesta dodania, za predpokladu, že dodávateľ 

odovzdá odberateľovi najneskôr spolu s faktúrou 

dodací list potvrdený odberateľom. 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že pre výpočet kúpnej 

ceny bude určujúca hmotnosť tovaru zistená 

odberateľom alebo zmluvným partnerom 

odberateľa určeným odberateľom na úradne 

overenej váhe odberateľa alebo na úradne 

overenej váhe zmluvného partnera odberateľa 

určeného odberateľom po dodaní tovaru do skladu 

odberateľa resp. zmluvného partnera odberateľa 

(hmotnosť zistená pri vykládke). Zmluvné strany sa 

zároveň dohodli na tom, že odberateľ je oprávnený 

vykonať pred vážením tovaru očistenie dodaného 

tovaru od odpadových látok a nečistôt tak, aby bola 

pri vážení tovaru zistená skutočná hmotnosť 

dodaného tovaru. Pre výpočet kúpnej ceny tak 

bude rozhodujúca hmotnosť tovaru zistená podľa 

tohto ustanovenia týchto VOP po očistení podľa 

predchádzajúcej vety (hmotnostná zrážka). 

Zmluvné strany sa dohodli že zmluvná odchýlka 

akceptovaná oboma zmluvnými stranami je +/- 5 % 

v opcií odberateľa (kupujúceho). 

 

4. Kúpna cena uvedená v kúpnej zmluve platí pre 

dodávky tovaru spĺňajúceho všetky kvalitatívne 

kritéria príslušnej STN normy a kvalitatívne kritériá 

uvedené v kúpnej zmluve (ďalej len „kvalitatívne 

kritériá“).  

 

5. V prípade, ak dodávateľ dodá odberateľovi tovar, 

ktorý podľa výsledkov laboratórnych rozborov 

(článok V. bod 8 týchto VOP) nespĺňa kvalitatívne 

kritériá, odberateľ bude oprávnený rozhodnúť sa, či 

si takýto tovar ponechá alebo ho vráti dodávateľovi. 

Rozhodnutie podľa tohto ustanovenia tejto zmluvy 

je odberateľ povinný oznámiť dodávateľovi v lehote 

do 30 dní do dňa dodania tovaru podľa dodacieho 

listu. Oznámenie podľa predchádzajúcej vety môže 

odberateľ urobiť akoukoľvek formou. V prípade, ak 



 

 

odberateľ svoje rozhodnutie podľa tohto 

ustanovenia tejto zmluvy neoznámi dodávateľovi 

v lehote podľa predchádzajúcej vety, platí 

nevyvrátiteľná domnienka, že sa odberateľ 

rozhodol ponechať si príslušný tovar napriek tomu, 

že tento tovar nespĺňa kvalitatívne kritériá. 

 

6. V prípade, ak sa odberateľ rozhodne, že tovar, 

ktorý nespĺňa kvalitatívne kritériá dodávateľovi vráti 

a toto svoje rozhodnutie oznámi dodávateľovi 

v lehote podľa článku IV. bod 5 týchto VOP, na 

príslušné množstvo tovaru sa bude hľadieť, akoby 

ho dodávateľ odberateľovi vôbec nebol dodal. 

Odberateľ je v takom prípade povinný vrátiť 

dodávateľovi prevzatý tovar, na ktorý sa vzťahuje 

oznámenie podľa predchádzajúcej vety, a to 

najneskôr do 30 dní  odo dňa dodania tovaru podľa 

dodacieho listu. Dodávateľ je povinný takto vrátený 

tovar prevziať a poskytnúť odberateľovi všetku 

potrebnú súčinnosť v súvislosti s vrátením tovaru. 

Náklady spojené s vrátením tovaru podľa tohto 

ustanovenia tejto zmluvy znáša dodávateľ. 

V. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Dodávateľ je povinný počas celej doby pestovania, 

zberu, skladovania a prepravy tovaru udržiavať 

tovar oddelene od akýchkoľvek produktov, ktoré 

nie sú vhodné na kŕmne a potravinové účely.  

 

2. Dodávateľ je povinný umožniť odberateľovi 

kontrolu tovaru od uzavretia kúpnej zmluvy až do 

dodania tovaru pre účely vykonania kontroly 

kvality. 

 

3. Dodávateľ je povinný viesť záznam o čistení, 

sušení a akomkoľvek inom ošetrení tovaru a na 

požiadanie ich predložiť odberateľovi.  

 

4. Dodávateľ je povinný viesť záznamy o pôvode, 

zdravotnej neškodnosti a vysledovateľnosti tovaru 

v súlade s požiadavkami právnych predpisov EÚ 

a na požiadanie ich predložiť odberateľovi. 

 

5. Dodávateľ je povinný, že pri manipulácii s tovarom 

bude dodržiavať všetky hygienické opatrenia za 

účelom zabezpečenia prevencie pred 

kontamináciou mikroorganizmami, a to najmä 

plesňami a zabezpečí, že dodaný tovar nebude 

obsahovať geneticky modifikované organizmy. 

 

6. Odberateľ je oprávnený skontrolovať kvalitu tovaru 

pred jeho dodaním, a to formou odberov kontrolnej 

vzorky, ktorú si odberateľ odoberie sám za 

prítomnosti dodávateľa. 

 

7. Odberateľ je oprávnený pred vyložením tovaru 

v mieste dodania vykonať kontrolu kvality tovaru za 

účelom zistenia tých vád tovaru, ktoré spôsobujú 

jeho nepoužiteľnosť odberateľom. V prípade, ak 

bude mať tovar vady, ktoré spôsobujú jeho 

nepoužiteľnosť, je oprávnený tovar neprevziať. 

V prípade, ak prepravu do miesta dodania 

zabezpečoval zmluvný partner odberateľa  

a odberateľ zistí, že tovar má vady, ktoré spôsobujú 

jeho nepoužiteľnosť a odoprie prevziať vadný tovar, 

dodávateľ je povinný odberateľovi nahradiť náklady 

na prepravu tovaru do miesta určenia. 

 

8. Odberateľ je povinný vykonať vstupnú kontrolu 

kvality tovaru a preveriť, či dodaný tovar spĺňa 

kvalitatívne kritériá, a to   najneskôr do 7 

pracovných dní od dodania tovaru. Zodpovednosť 

za vady dodaného tovaru sa spravuje 

ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného 

zákonníka. V prípade, ak vady tovaru spočívajú vo 

zvýšenom množstve nečistôt alebo nedostatočnom 

vysušení tovaru, odberateľ má okrem nárokov 

vyplývajúcich zo zákona nárok odstrániť vady 

čistením resp. vysušením tovaru na náklady 

dodávateľa.  

 

9. Pre určenie kvality tovaru je rozhodujúca kvalita 

zistená na mieste vykládky, za podmienky že je 

vykonaná v zmysle platných nariadení 

a predpisov pre kontrolu kvality tovaru. V prípade 

sporu o akosť tovaru budú pre účely  inšpekcie 

odobraté vzorky renomovanou kontrolnou 

organizáciou podľa výberu odoberateľa 

(SGS/Inspekta/Bureau Veritas prípadne iná 

certifikovaná organizácia) na rozbor sporných 

parametrov na náklady prehrávajúcej zmluvnej 

strany    (t.j. zmluvnej strany, ktorej tvrdenie 

ohľadom akosti tovaru bude podľa rozboru 

kontrolnej organizácie nesprávne).  Takisto iné 

náklady súvisiace s reklamáciou tovaru, ako 

zrážky z kúpnej ceny / hmotnosti, stojné, 

prípadné pokuty zo strany prepravcu, alebo 

preprava z nakládky na vykládku a naspäť budú 

uhradené prehrávajúcou zmluvnou stranou. Obe 

zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať výsledok 

inšpekcie vykonanej kontrolnou organizáciou za 

platný a finálny. V prípade sporu o akosť Tovaru 

v zmysle tohto článku VOP sa primerane 

predlžuje splatnosť kúpnej ceny a prípadne aj 

termín dodania dotknutého tovaru o dobu trvania 

predmetného sporu o akosť Tovaru.  

 

10. Dodávateľ zodpovedá za splnenie kritérií trvalej 

udržateľnosti tovaru. Dodávateľ je povinný 

kedykoľvek počas trvania zmluvy a do 5 rokov po 

jej zániku podrobiť sa auditu ohľadne splnenia 

podmienok trvalej udržateľnosti vykonávaného 

odberateľom, audítormi certifikačných orgánov 

alebo audítormi ISCC. 

 



 

 

 

11. Zmluvné strany sú povinné, poskytovať si 

navzájom potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov 

zo zmluvy a oznamovať si navzájom všetky 

skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na plnenie 

podmienok dohodnutých v zmluve. 

 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvný vzťah založený medzi odberateľom 

a dodávateľom sa spravuje zákonom č. 513/1991 

Zb. Obchodný zákonník. 

 

2. Písomnosti, týkajúce sa záväzkov medzi 

zmluvnými stranami sa budú prednostne (nie však 

výlučne) doručovať e mailom ako scan. Faktúry je 

však potrebné doručovať poštou na adresu sídla 

odberateľa.  

 

3. Poštou alebo prostredníctvom kuriéra doručuje 

jedna zmluvná strana (odosielateľ písomnosti) 

druhej zmluvnej strane (adresátovi písomnosti) na 

adresu sídla/miesta podnikania/bydliska uvedenú 

v potvrdenej cenovej ponuke dodávateľa alebo 

v rámcovej kúpnej zmluve. Ak nie je možné doručiť 

adresátovi písomnosť na uvedenú adresu a/alebo 

ak pošta písomnosť vrátila odosielateľovi ako 

nedoručiteľnú zásielku a/alebo ak ju adresát 

písomnosti odmietol prevziať, považuje sa za deň 

doručenia písomnosti tretí deň potom, čo bola 

písomnosť odoslaná adresátovi písomnosti 

prostredníctvom pošty doporučene alebo 

prostredníctvom kuriéra na jeho adresu 

sídla/miesta podnikania/bydliska uvedenú 

v potvrdení cenovej ponuky dodávateľa alebo 

v rámovej kúpnej zmluve. Účinky doručenia 

nastávajú aj vtedy, ak sa o tom adresát písomnosti 

nedozvedel.  

 

4. Ak sa zmení adresa sídla / miesta podnikania / 

bydliska niektorej zo zmluvných strán, je táto 

zmluvná strana povinná druhej zmluvnej strane 

písomne oznámiť novú adresu sídla / miesta 

podnikania / bydliska bez zbytočného odkladu. V 

prípade nesplnenia tejto povinnosti sa doručuje na 

adresy uvedené v s dodržaním postupu podľa bodu 

2. a 3. tohto článku VOP. 

 

5. V prípade, ak niektoré ustanovenie týchto VOP 

stratí platnosť a / alebo účinnosť a ostatné 

ustanovenia týchto VOP zostávajú platné, zmluvné 

strany sú povinné nahradiť neplatné a / alebo 

neúčinné ustanovenie takým platným a / alebo 

účinný ustanovením, ktoré čo možno najviac 

zodpovedá účelu neplatného a / alebo neúčinného 

ustanovenia. 

 

6. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy 

uzatvorenej medzi odberateľom a dodávateľom sa 

riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

 

7. Tieto VOP nadobudli platnosť a účinnosť dňom 

01.06.2022. 


