
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ BONUSU
VO VERNOSTNOM PROGRAME PARTNERSTVO PROFESIONÁLOV

uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 a naši. Obchodného zákonníka

Účastníci zmluvy:

BASF Slovensko spol. s r.o.
Sídlo: Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
IČO: 31 345 603
IČ DPH: SK2020297642
Bankové spojenie: BNP PARIBAS S.A. NIEDERLASSUNG FRANKFURT

Europa-Allee 12 - 60327 Frankfurt am Main - Nemecko
IBAN: DE84512106004270408018
SWIFT: BNPADEFFXXX

konajúca prostredníctvom: Edita Hippová, konateľ spoločnosti
Anna Harvaníková, prokurista

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sro, vložka č. 4634/B
(ďalej len „BASF")

Agropodnik Sfamoz spol.s r.o.
Sídlo: Hlavná 480, 076 64 Zemplínska Teplica
IČO : 36204447
(Č DPH : SK2020032003
Bankové spojenie : VÚB Banka, Trebišov
IBAN : SK51 0200 0000 0014 5011 5758
konajúci prostredníctvom : Ing. Ivan Seňko

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice l, vložka Č.12249/V
(ďalej len „odberateľ')

(ďalej spolu len „strany" alebo „zmluvné strany")

sa dnešného dňa dohodli na nasledovnej zmluve o spolupráci:

Preambula

Spoločnosť BASF je výhradným distributérom sortimentu prípravkov na ochranu rastlín produkovaných
skupinou spoločností koncernu BASF pre Slovenskú republiku (ďalej aj len „prípravky" alebo „výrobky"
v príslušnom gramatickom tvare).

Odberateľ je podnikateľským subjektom a konečným zákazníkom - odberateľom prípravkov BASF, ktoré
nakupuje prostredníctvom siete predajcov - zmluvných partnerov BASF na území Slovenskej republiky.

Účelom tejto zmluvy je podporiť celkovú i individuálnu obchodnú bilanciu a zvýšiť motiváciu odberateľa
na väčšie využívanie vybraných prípravkov BASF za vzájomne výhodných podmienok a s cieľom
budovania partnerského obchodného vzťahu.

l. Predmet zmluvy

BASF poskytne odberateľovi za nákup určených prípravkov prostredníctvom predajných miest
partnerský bonus a cieľový bonus, ktorý je závislý na objeme nákupu a dosiahnutí dohodnutého
cieľa podľa uvedenej schémy v bode 1.
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Výška partnerského bonusu pre daný prípravok alebo skupinu prípravkov je stanovená v
príslušnej kalkulačnej tabuľke vždy pre konkrétny dosiahnutý obrat v danom kalendárnom roku,
pričom obrat pre daný prípravok alebo skupinu prípravkov sa vypočíta ako súčet nákupov
prípravkov, dovezených spoločnosťou BASF do Slovenskej republiky, ktoré odberateľ zrealizuje
prostredníctvom predajných miest v príslušnom kalendárnom roku. Odberateľ môže získať pri
dosiahnutí dohodnutého obratu aj cieľový bonus.

Nákup PÓR BASF v
referenčných cenách €

<

>

>

>

100000

100000

110000

130000

Bonus %

4%

5%

6%

7%

Cieľový
bonus %

0%

0%

0%

1%

Spolu
bonus %

4%

5%

6%

8%

Bonus €

4000

5000

6600

10400

2. Výška partnerského bonusu sa vypočíta z referenčnej ceny prípravkov BASF bez DPH.
Referenčné ceny prípravkov sa nachádzajú v prílohe č.1 , ktorá je súčasťou tejto zmluvy.

3. Pre účely tejto zmluvy a pre účely výpočtu dosiahnutého obratu sa ceny prípravkov zakúpených
prostredníctvom predajných miest sčítajú a za takto určený odber bude za príslušný kalendárny
rok vyplatený partnerský bonus, čo však nevylučuje vykazovanie odberu viacerými dokladmi
alebo uhradenie viacerými platbami. Odberateľ na zdokladovanie skutočného obratu predloží
odberateľské faktúry od jednotlivých predajných miest. BASF je oprávnená takto predložené
faktúry a ich úhrady odsúhlasiť s jednotlivými predajnými miestami. Pre účely tejto zmluvy sa
obratom rozumie obrat realizovaný v čase od.1.1. do 15.11. príslušného kalendárneho roka.

4. Odberateľské faktúry od jednotlivých predajných miest zašle odberateľ do sídla spoločnosti BASF
do 15.11. príslušného kalendárneho roku na vykonanie kontroly spoločnosťou BASF. Kontrolu
vykoná BASF do 15 dní od doručenia kompletného vyúčtovania.

5. BASF sa zaväzuje, že platbu bonusu vykoná do 45 dní odo dňa doručenia faktúr na základe
záväznej kalkulácie vyhotovenej BASF. Platba partnerského bonusu sa bude realizovať výlučne
na podnikateľský účet odberateľa.

6. V prípade, ak je odberateľ obchodná spoločnosť majetkovo alebo personálne prepojená s iným
odberateľom / odberateľmi, môže si vybrať 1 bankové spojenie, kde BASF poskytne partnerský
bonus a cieľový bonus spolu za odberateľské spoločnosti. Súčasťou zmluvy musí byť čestné
vyhlásenie konateľa o vlastníctve odberateľských spoločností alebo súhlas dotknutých
subjektov.

7. V prípade, ak odberateľ vráti prípravky BASF, pričom za tieto prípravky neuhradí kúpnu cenu
(alebo jej časť) alebo bude požadovať vrátenie kúpnej ceny (alebo jej časti), bude celkový obrat
na účely výpočtu bonusu znížený o referenčnú cenu vrátených prípravkov BASF.

8. Výška vypočítaného bonusu je sumou bez DPH. K tejto sume bude vždy pripočítaná DPH v
sadzbe platnej pre príslušný prípravok a odberateľovi bude vyplatený bonus vrátane DPH.

9. Ak dôjde v príslušnom kalendárnom roku k významným zmenám cien pre daný prípravok alebo
skupinu prípravkov, vstúpia obe strany do konania o prípadnom zrevidovaní tejto zmluvy alebo
jej príloh.

M. Práva a povinnosti zmluvných strán
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1. Podmienky odberu prípravkov odberateľom nie sú touto zmluvou nijak dotknuté. Proces
uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi odberateľom a predajným miesto nie je žiadnym spôsobom
závislý na tejto zmluve alebo jej jednotlivých ustanoveniach.

2. Odberateľ nie je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie
osoby, a to žiadnou formou. Započítanie pohľadávok odberateľa voči pohľadávke BASF je možné
len dohodou zmluvných strán.

3. V prípade využívania partnerského bonusu podľa tejto zmluvy odberateľ nieje oprávnený uplatniť
nárok na akúkoľvek výhodu alebo bonus v rámci bonusového programu spoločnosti BASF pod
názvom Partnerstvo profesionálov a zaväzuje sa o tejto skutočnosti informovať všetkých pre túto
oblasť relevantných zamestnancov, spoločníkov, akcionárov alebo iné osoby, ktoré by daný nárok
mohli uplatniť. V prípade, ak za odberateľa budú predložené faktúry do programu Partnerstvo
profesionálov a za obraty v nich uvedené bude vyplatený bonus v akejkoľvek forme, takto
vyplatený bonus bude odrátaný z celkovej výšky partnerského bonusu podľa tejto zmluvy.

III. Ďalšie ustanovenia a vyhlásenia zmluvných strán

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že na základe ustanovení tejto zmluvy nie je odberateľ akokoľvek
zaviazaný odoberať výrobky BASF a to v akomkoľvek množstve a naďalej disponuje absolútnou
voľnosťou čo do výberu výrobkov i čo do výberu ich dodávateľov.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že účelom tejto zmluvy nie je reklama výrobkov BASF, ani poskytnutie
daru či sponzorského príspevku odberateľovi ale výlučne poskytnutie bonusu, ktorý zohľadňuje
ekonomické prínosy na strane spoločnosti dané množstvom výrobkov odobraných odberateľom.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočností, ktoré by bránili poskytnutiu
bonusu podľa tejto zmluvy.

4. Odberateľ nepostúpi, neprevedie ani inak nebude disponovať s právami a povinnosťami
vyplývajúcimi z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu BASF. Odberateľ sa
zaväzuje, že túto zmluvu nepostúpi bez predchádzajúceho písomného súhlasu BASF.

5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pokiaľ by sa objavilo dôvodné podozrenie, že poskytovanie
bonusov tu popísaných, môže vyvolať alebo vyvoláva účinky obmedzení hospodárskej súťaže,
budú podmienky bonusov stranami neodkladne revidované. Pokiaľ niektorá zo strán odmietne
takúto revíziu vykonať, je druhá strana oprávnená bez ďalšieho poskytovania alebo prijímania
bonusov odmietnuť a od tejto zmluvy písomne odstúpiť. Strany ďalej súhlasia, že pokiaľ sa za
trvania tejto zmluvy zmení aplikácia alebo text právnych predpisov aplikovateľných na túto
zmluvu, najmä zákona o dani z pridanej hodnoty, alebo predpisov o cenovej regulácii alebo
zákona o reklame, strany v dobrej viere prejednajú podmienky poskytovania partnerského
bonusu podľa tejto zmluvy. V prípade, že týmto postupom strany nedospejú k dohode, je
ktorákoľvek strana oprávnená poskytovanie alebo prijímanie partnerského bonusu odmietnuť a
to i spätne, a od tejto zmluvy prípadne písomne odstúpiť.

IV. Protikorupčné ustanovenia

Zmluvné strany sa pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy zaväzujú konať v súlade s etickými
zásadami podnikania a dodržiavať všetky tuzemské i zahraničné protikorupčné právne predpisy, ktoré
zakazujú korupciu verejných činiteľov. Zmluvné strany najmä nebudú priamo ani nepriamo ponúkať,
sľubovať alebo poskytovať peniaze alebo akúkoľvek inú výhodu verejným činiteľom v ich prospech či v
prospech tretích osôb s cieľom ovplyvniť konanie či rozhodnutie ohľadom predmetu tejto zmluvy.
Porušenie ustanovení tohto ustanovenia zmluvy predstavuje podstatné porušenie zmluvy a ktorákoľvek
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zmluvná strana má právo od tejto zmluvy odstúpiť s okamžitým účinkom po doručení oznámenia druhej
zmluvnej strane a bez poskytnutia možnosti druhej zmluvnej strane toto porušenie napraviť.

V. Mlčanlivosť

1. Odberateľ sa zaväzuje po dobu trvania tejto zmluvy so všetkými informáciami, obchodnými a
prevádzkovými poznatkami, ktoré získal od spoločnosti BASF, nakladať ako s dôvernými
informáciami a neposkytovať ich tretím osobám a využívať ich výlučne na účel realizácie tejto
zmluvy. Toto obmedzenie sa netýka reklamných materiálov a verejne dostupných informácií o
produktoch BASF.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany
nezverejniť či iným spôsobom nespristupniť tretím osobám podmienky tejto zmluvy, ako ani iné
informácie o vzájomných obchodných vzťahoch, a to ani po skončení či zániku tejto zmluvy.

3. Každá zo zmluvných strán sprístupní obsah tejto zmluvy a informácie týkajúce sa jej predmetu
výlučne tým zamestnancom, spoločníkom, akcionárom a odborným poradcom, ktorí ju potrebujú
poznať v súvislosti s plnením úloh podľa tejto zmluvy.

VI. Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej
republiky.

2. V prípade sporu sa zaväzujú zmluvné strany, že ho budú riešiť prostredníctvom zmieru, až
následne sa so svojimi nárokmi obrátia na súdy Slovenskej republiky.

3. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2021 do 31.12.2021. Každá zo zmluvných strán
je oprávnená túto zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou i bez uvedenia dôvodu doručenou
druhej zmluvnej strane. Okrem toho je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy
odstúpiť v prípadoch určených zákonom alebo touto zmluvou.

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch po jednom pre každú zmluvnú stranu. Zmeny a
doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané výlučne formou číslovaných písomných dodatkov,
podpísaných zmluvnými stranami, s výnimkou zmien obsahu príloh a to z dôvodu možnosti
pružne reagovať na zmeny v dodávkach prípravkov BASF. Prílohy musia obsahovať dátum a
obdobie, po ktoré sú platné a účinné.

5. Účastníci zmluvy prehlasujú, že zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu s ňou pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

6. Odberateľ sa zaväzuje, že po dobu trvania tejto Zmluvy a po dobu desiatich (10) rokov po ich
skončení bude viesť úplné a presné účtovné knihy a záznamy a bude uchovávať prípadné zmluvy
vykazujúce všetky jeho výdaje, náklady a úkony v súvislosti s touto zmluvou, a na základe žiadosti
BASF alebo ich zástupcov, zaslanej odberateľovi najmenej päť (5) dní vopred, ich predloží ku
kontrole. Odberateľ zaistí, aby tieto účtovné knihy a záznamy boli dostatočné, a umožnili tak
BASF, aby overil dodržiavanie tejto povinnosti zo strany Odberateľa.

7. Táto zmluva obsahuje úplné ustanovenia o predmete zmluvy a všetkých náležitostiach, ktoré
strany mali a chceli v zmluve dojednať, a ktoré považujú za dôležité. Súčasne zmluvné strany
vyhlasujú, že si navzájom poskytli všetky informácie, ktoré považujú za dôležité a podstatné pre
uzatvorenie tejto zmluvy.
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8. Strany si neželajú, aby nad rámec výslovných ustanovení tejto zmluvy boli akékoľvek práva a
povinnosti strán odvodzované z doterajšej či budúcej praxe zavedenej medzi stranami či zvyklostí
zachovávaných všeobecne či v odvetví týkajúcom sa predmetu plnenia tejto zmluvy, ibaže je v
zmluve výslovne uvedené inak. Pokiaľ sa za trvania tejto zmluvy ktorákoľvek strana vzdá svojho
práva z nej vyplývajúceho alebo ich nevykoná, bude takéto vzdanie sa alebo jeho nevykonanie
aplikované jedine na ten konkrétny prípad, pre ktorý bol vykonaný a nebude prihliadané ako
vzdanie sa takéhoto práva v budúcnosti.

AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o.
Hlavná 480, Zemplínska Teplica, 076 64
IČO : 36204447 CD DIČ : 2020032003

Edita Hippová
konateľ spoločnosti
BASF Slovensko spblí s r. o.

Anna Harvaníková
prokurista spoločnosti
BASF Slovensko spol. s r. o.

AGROPODNIK SLAMQZ spol. s r.o.
Hlavná 480. Zemplínska Teplica, 076 64
IČO : 36204447 (D DIČ: 2020032003

''odberateľ
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