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Vážený obchodný partner, 

dovoľujeme si  Vám oznámiť, že dňa 1.1.2023 nadobudli účinnosť zmenené Všeobecné obchodné 

podmienky ENVIEN GROUP (ďalej len „VOP EG“). 

Vyššie uvedený dokument meníme predovšetkým v dôsledku dopadu medzinárodných sankcií na 

obchodnú oblasť a doplnenia ďalších ustanovení, ktoré považujeme za účelné. 

Zhrnutie zmien: 

Všeobecná časť 

• Úprava článku ohľadne povinnosti mlčanlivosti 

• Doplnenie výslovnej prekážky vylučujúcej zodpovednosť pri neplánovanom prerušení 

výroby z technických, resp. iných dôvodov na viac ako 5 po sebe idúcich dní. 

• Doplnenie ustanovení o medzinárodných sankciách 

• Aktualizácia článku týkajúceho sa povinností v oblasti BOZP súvisiaca so zmenou 

BOZP pravidiel v areáli EG v Leopoldove 

 

Časť B Predaj vedľajších produktov (DDGS, repkového šrotu,  glycerínu, lecitínových kalov 

a iných vedľajších produktov)  

• doplnenie odobratie hnuteľných vecí ako zaisťovacieho prostriedku, ak kupujúci 

nesplní riadne a včas svoj záväzok zaplatiť spoločnosti EG kúpnu cenu alebo inú 

pohľadávku podľa zmluvy a je v omeškaní viac ako 90 dní 

• doplnenie článku ohľadne okolností vylučujúcich zodpovednosť  

Časť D Nákup tovaru a služieb, zhotovenie diela 

• úprava viacerých článkov v súlade s aktualizáciou vzorových dokumentov v EG 

(postup pri zmenách diela; primeraná zľava z ceny plnenia v prípade neodstránených 

drobných vád a nedorobkov plnenia;  primeraná zľava z ceny plnenia v prípade, ak 

skúška plnenia nepreukáže, že plnenie je funkčné a spĺňa všetky garantované parametre 

v zmluve;  povinnosti dodávateľa, ak má plnenie iné ako závažné vady; riešenie, kým 

znalecký posudok nerozhodne o oprávnenosti reklamácie; povinnosti dodávateľa pri 

použití subdodávateľa)  

• odstránenie rôznych  interpretačných nejasností 

Časť A Nákup kukurice a repky olejnej a Časť C Nákup olejov sa nemení. 

Ak máte aktuálne s nami uzatvorený zmluvný vzťah, na ktorý sa už Všeobecné obchodné 

podmienky ENVIEN GROUP vzťahujú, a so zmenou nesúhlasíte, je potrebné nám to oznámiť 
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najneskôr do 15 dní od doručenia tohto oznámenia (čl. I. ods. 1.9 VOP EG). Doručením Vášho 

oznámenia o nesúhlase so zmenou bude Váš zmluvný vzťah s nami ukončený.  

 

Ak v tejto lehote neoznámite svoj nesúhlas, platí, že náš spoločný zmluvný vzťah sa bude odo dňa 

uplynutia 15. dňa od doručenia tohto oznámenia riadiť zmenenými Všeobecnými obchodnými 

podmienkami ENVIEN GROUP.  

 

Zmenené Všeobecné obchodné podmienky ENVIEN GROUP sú zverejnené v elektronickej podobe 

na webových stránkach spoločností ENVIEN GROUP a v písomnej forme dostupné v ich sídlach. 

 

Zmenené Všeobecné obchodné podmienky ENVIEN GROUP sa na weboch spoločností ENVIEN 

GROUP nachádzajú pod rovnakým linkom, ako bola ich predchádzajúca verzia. Upozorňujeme, že 

ak ste tento link už v minulosti otvárali, bude za účelom zobrazenia aktualizovaného dokumentu 

nutné vymazať históriu daného internetového prehliadača (z dôvodu zapamätania si starého 

dokumentu na Vami použitom zariadení). 

 
https://www.enviral.sk/images/pdf/Vseobecne_obchodne_podmienky_skupiny_ENVIEN_GROUP.pdf 
https://www.meroco.sk/images/pdf/Vseobecne_obchodne_podmienky_skupiny_ENVIEN_GROUP.pdf 
https://www.enagro.sk/images/pdf/Vseobecne_obchodne_podmienky_skupiny_ENVIEN_GROUP.pdf 
https://www.polnoservis.sk/images/pdf/Vseobecne_obchodne_podmienky_skupiny_ENVIEN_GROUP.pdf 
https://www.rtlogistic.sk/images/pdf/Vseobecne_obchodne_podmienky_skupiny_ENVIEN_GROUP.pdf 

 

Spoločnosti patriace do skupiny ENVIEN GROUP: 

 

ENVIRAL, a.s.  

MEROCO, a.s. 

Poľnoservis, a.s.  

ENAGRO, a.s  

RT LOGISTIC, a.s. 

BPS Hubice, s. r. o. 

Centrum výskumu a vývoja, s. r. o. 
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