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Dohoda o finančnom bonuse pre poľnohospodársky
podnik „FMC Bonus 2021"

(„Dohoda")

uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
("Obchodný zákonník*')

Strany Dohody:

(1) FMC AGRO SLOVENSKO spol. s r.o.,

obchodná spoločnosť so sídlom Bratislava, Jasíkova 2, PSČ 821 03, IČO: 31 362800,
DIČ 2020301954, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava I, oddiel Sro, vložka 6153/B, zastúpená: Gerhard Herda, konateľ
(„FMC")

(2) Obchodná spoločnosť: AgropodnikSLAMOZspoI. s r.o.

Adresa sídla: Hlavná 480, Zemplínska Teplica

PSČ: 076 64 Mesto: Zemplínska Teplica

IČO: 36204447 DIČ: 20 2003 2003

zastúpená: Ing. Ivan Seňko, riaditeľ

Číslo účtu: SK51 0200000000145011 5758 kód banky: 0200

Okres: Trebišov

Tel: 0908 987 672 Fax:

E-mail: sppno@slovanet.sk
(„Užívateľ")

•*
(FMC a Užívateľ spoločne „Stranyki a každý samostatne „Strana")

Strany sa dohodli na nasledujúcom:

1. Na základe vzájomnej dlhodobej spolupráce a pri splnení podmienok podľa tejto Dohody
vyplatí spoločnosť FMC Užívateľovi finančný bonus, ktorý je vyjadrený ako
percentuálna čiastka z celkovej hodnoty vykonaných nákupov alebo nákupov
jednotlivých kategórií produktov za obdobie podľa tejto Dohody.

2. Pre účely tejto Dohody sa prípravky na ochranu rastlín rozumejú výhradne originálne
Prípravky, uvádzané na trh spoločnosťou FMC, ktoré sú obsiahnuté v prílohe č. l tejto
Dohody, a odobraté Užívateľom na území Slovenskej republiky v stanovenom Období
(podľa článku 3 Dohody). Uvedené prípravky nemusia byť Užívateľom odobraté
jednorázovo a ani výhradne prostredníctvom jediného distribútora („Prípravky").
Zoznam Prípravkov, ich kalkulačné ceny a výška bonusu tvorí prílohu č. l k tejto
Dohode. FMC je oprávnené zoznam Prípravkov doplniť a oznámiť to formou e-mailu
Užívateľovi.
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3. Právo na výplatu finančného bonusu vzniká Užívateľovi iba v prípade, že nakúpi od
spoločnosti FMC, prostredníctvom distributéra spoločnosti FMC, v období od 1.
januára 2021 do 31. októbra 2021 („Obdobie") Prípravky v minimálnej hodnote
5.000,- EUR vypočítané na základe celkového množstva v Období nakúpených
Prípravkov. Základom pre výpočet finančného bonusu sú odporučené nákupné ceny
spoločnosti, pričom sa nehľadí na to, že konečné ceny stanovuje každý distributér
slobodne sám.

4. Pri nákupe Prípravkov v stanovenom Období v celkovej hodnote nad 350.000 EUR
vzniká konečnému Užívateľovi okrem nároku na finančný bonus aj nárok na vyplatenie
mimoriadneho bonusu vo výške 5 % z celkovej hodnoty nakúpených Prípravkov.
Mimoriadny bonus bude Užívateľovi vyplatený formou dodania vybraných druhov
tovarov na základe ponuky spoločnosti FMC. Základom pre výpočet mimoriadneho
bonusu sú odporučené nákupné ceny spoločnosti podľa Prílohy č.l.

5. Právo na výplatu finančného bonusu podľa článku 3 tejto Dohody je Užívateľ povinný
preukázať kópiami daňových dokladov - faktúr a dobropisov (za prípadné vratký)
vystavených distribútorom spoločnosti FMC, ktoré musí obsahovať aspoň identifikačné
údaje Užívateľa a distributéra, množstvo odobratých prípravkov a dátum uskutočnenia
zdaniteľného plnenia. Užívateľ je povinný zaslať kópie faktúr na adresu FMC: a to
najneskoršie do 5.11.2021 („Termín"). Užívateľ berie na vedomie, že spoločnosť FMC
nieje povinná vyplatiť Užívateľovi finančný bonus, pokiaľ nebude dodržaný Termín.

6. V prípade, že Užívateľ v stanovenom Termíne riadne preukáže, že mu vzniklo právo na
výplatu finančného bonusu podľa tejto Dohody, poskytne spoločnosť FMC Užívateľovi
podklady pre fakturáciu finančného bonusu do 31. decembra 2021. Následne potom
spoločnosť FMC vyplatí Užívateľovi finančný bonus v príslušnej výške, a to
be/hotovostným prevodom na bankový účet Užívateľa uvedený v záhlaví tejto
Dohody, na základe faktúry zaslanej Užívateľom najneskôr do 30. januára 2022
s dátumom uskutočnenia zdaniteľného plnenia v decembri 2021. Splatnosť faktúry
je tridsať (30) dní.

7. Užívateľ súhlasí s tým, že FMC môže výplatu finančného bonusu zdržať, či finančný
bonus nevyplatiť, a to v prípade, že Užívateľ je v omeškaní s úhradou faktúr, na ktorých
základe dochádza k výpočtu výšky finančného bonusu podľa článku 5 tejto Dohody.

8. Užívateľ berie na vedomie, že spoločnosť FMC je oprávnená spracovávať osobné údaje
Užívateľa v rozsahu informácií poskytnutých pri uzatváraní tejto Dohody (meno,
priezvisko, bydlisko, kontaktný e-mail, telefónne spojenie) za účelom plnenia zmluvných
povinností vyplývajúcich z tejto Dohody, a to po dobu najviac desať (10) rokov. Užívateľ
zároveň vyslovuje súhlas so zasielaním obchodných oznámení spoločnosti FMC
elektronickými prostriedkami. Užívateľ má možnosť jednoduchým spôsobom súhlas
odmietnuť, a to pri obdržaní každého jednotlivého obchodného oznámenia. Osobné údaje
Užívateľa poskytnuté v súlade s týmto článkom nebudú bez súhlasu Užívateľa poskytnuté
tretím osobám odlišným od spoločnosti FMC, spracovateľa osobných údajov spoločnosti
FMC, osoby spracovávajúci výpočet finančného bonusu či spoločnosti tvoriaci so
spoločnosťou FMC koncern.

9. Užívateľ má právo kedykoľvek požiadať spoločnosť FMC o informáciu, akým spôsobom
sú jeho osobné údaje spracovávané, a spoločnosť FMC je povinná mu túto informáciu bez
zbytočného odkladu podať. Užívateľ má právo sa obrátiť na spoločnosť FMC, pokiaľ sa
domnieva, že jeho osobné údaje sú spracované v rozpore so zákonom a žiadať spoločnosť
FMC o vysvetlenie či nápravu; inak má užívateľ právo obrátiť saTia Úrad pre ochranu
osobných údajov. Užívateľ, ktorý nesúhlasí so spracovaním svojich osobných údajov pre
účel uvedený v tejto Dohode, môže písomne požiadať spoločnosť FMC o ich odstránenie
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z databázy. Ďalšie práva Užívateľa tu nespomenuté upravuje ustanovenie § 19 a naši.
zákona č. 18/2018 Z.z., a následne Nariadenie EP a Rady (EU) 2016/679.

10. Právne vzťahy v tejto Dohode neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka. Strany sa dohodli, že táto Dohoda môže byť menená či
doplňovaná iba písomne, a to číslovanými dodatkami k tejto Dohode.

11. Užívateľ je povinný zaslať spoločnosti FMC alebo odovzdať jeho pracovníkovi túto
podpísanú Dohodu najneskôr do 31. mája 2021. Užívateľ berie na vedomie, že
spoločnosť FMC nepovažuje Dohodu za uzatvorenú, pokiaľ Užívateľ nedodrží stanovenú
lehotu k zaslaniu Dohody.

Strany týmto výslovne vyhlasujú, že táto Dohoda vyjadruje ich pravú a slobodnú vôľu
a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy:

FMC Agro Slovenská republika spol. s r.o,

Miesto:

Dátum:

Ing. Gerhard Herda, PhD.,
konateľ

Agropodnik SLAMOZ spol. s r.o

Miesto:

Dátum:

Ing.
riadite//

AGROPODNIK SLAMOZ spol. S r.o.
Htavná 480. Zemplínska Teplica, 076 64
IČO: 36204447 Q) DIČ: 2020032003


