
 
 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY číslo VOP – PT – 2022 

PŠENICA TVRDÁ úroda 2022/2023 

Kvalitatívne parametre zrna a výpočet zrážok aktualizované dňa: 22.7.2022 

Vypracoval: Preskúmal: Schválil: 

Ing. Pavol Dohnányi Natália Synáková Ing. Jozef Rebro 

referent pre tvrdú pšenicu  asistentka riaditeľa riaditeľ spoločnosti 
 
 

1. Nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Arimex Bratislava spol. s r.o. pre nákup 
komodity pšenica tvrdá (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy spoločnosti Arimex Bratislava spol. 
s r.o, so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, identifikačné číslo 31325076, zapísanej v 
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel sro, vložka číslo 2862 B (ďalej len 
„odberateľ“) a jej dodávateľov (ďalej len „dodávateľ“) pri nákupe komodity pšenica tvrdá.  
 

2. Pšenica tvrdá je komodita, ktorú odberateľ nakupuje od dodávateľa, ktorý môže byť zároveň aj jej 
pestovateľom, za účelom jej ďalšieho predaja v čase pred zberom, počas zberu, po zbere v rámci 
spotového alebo termínovaného obchodu. 
 
 

3. Pokiaľ zmluva neurčuje inak, má sa za to, že podmienky obsiahnuté v týchto VOP sú jej neoddeliteľnou 
súčasťou. Odchylné písomné dojednania zmluvných strán v zmluve však majú prednosť pred znením 
obchodných podmienok obsiahnutých v týchto VOP.  
 

4. Tieto VOP sú zverejnené a dostupné v písomnej forme v sídle odberateľa a v elektronickej forme na 
webovom sídle odberateľa www.arimex.sk a vzťahujú sa na všetky zmluvy uzatvorené od 1.8.2021. 

 
5. Odberateľ nakupuje pšenicu tvrdú na základe STN 46 1100 - 3, ak v VOP alebo v Zmluve (rozumie sa 

Zmluva medzi odberateľom a dodávateľom o nákupe pšenice tvrdej) nie je uvedené inak. Odberateľ 
nakupuje pšenicu tvrdú z úrody 2021 podľa nasledujúcich kvalitatívnych parametrov, v ostatnom platí 
norma STN. V prípade nesplnenia požadovaných parametrov odberateľ vykoná cenové alebo 
hmotnostné zrážky. 

 
 
Akostné ukazovatele pšenice tvrdej (Triticum Durum) sa riadia podľa STN 46 1100-3,  
trieda kvality A a nasledujúcich parametrov, ktoré sú súčasťou Zmluvy. 
 
- v súlade s platnými normami (podľa STN 46 1100-3, trieda kvality A) 
- vlhkosť max. 14% 
- dusíkaté látky min. 13,0% 
- objemová hmotnosť min. 78 kg/hl 
- číslo poklesu min. 250s 
- sklovitosť min. 75% 
- nečistoty spolu v % hmotnosti max. 6%, z toho: a) zlomky zŕn max. 3% 

b) zrná zo zmenenou farbou max. 2% 
c) čierne špičky max. 2% 
d) mäkká pšenica max. 2% 

- DON max. 1,75 mg/kg, tovar nad uvedenú hodnotu bude akceptovaný na základe dohody zmluvných strán a 
prípadné zrážky sa stanovia individuálne. 
- tovar zdravotne nezávadný, obchodovateľný, bez fuzárií (ružové a červené zrná), bez živých a mŕtvych 
škodcov a cudzích pachov 

 
 
 
 
 



 
 
Pre výpočet celkovej Kúpnej ceny za pšenicu tvrdú, pre určenie hmotnosti a akostných ukazovateľov pšenice 
tvrdej budú rozhodujúce zistenia v sklade odberateľa alebo pri priamom dodaní spracovateľovi v sklade 
spracovateľa. 
V prípade nedodržania každého jedného parametra bude vykonaná zrážka podľa nasledujúceho zrážkového 
systému: 
 

1) Ak bude hodnota nečistôt spolu v % hmotnosti vyššia ako 6% a nižšia ako 16% má sa za to, že 
Predávajúci požiadal Kupujúceho o poskytnutie služby čistenia a vykoná sa zrážka z hmotnosti 
nasledujúco 
6,1-8,0% hmotnostná zrážka 1% 
8,1-10,0% hmotnostná zrážka 2% 
10,1-12,0% hmotnostná zrážka 3% 
12,1-14,0% hmotnostná zrážka 4% 
14,1-16,0% hmotnostná zrážka 5% 
16,1% a viac, tovar nad uvedenú hodnotu bude akceptovaný len na základe dohody zmluvných strán 

2) 2a) Ak bude hodnota sklovitosti nižšia ako 75% (zmluvný údaj) vykoná sa zrážka z ceny nasledujúco 
75-70% zrážka 5 EUR za 1 tonu tovaru  
69,9-65% zrážka 10 EUR za 1 tonu tovaru 
64,9-60% zrážka 15 EUR za 1 tonu tovaru  
2b) Ak bude hodnota sklovitosti nižšia ako 60% (zmluvný údaj) vykoná sa zrážka z ceny nasledujúco 
59-50% zrážka 30 EUR za 1 tonu tovaru  
49,9% a menej, tovar nad uvedenú hodnotu bude akceptovaný len na základe dohody zmluvných strán   

3) Ak je obsah dusíkatých látok v dodávke nižší ako 13% vykoná sa zrážka 1EUR za každých 0,1% 
obsahu dusíkatých látok v dodávke pod 13,0%. avšak min. 11,0%. Ak je obsah dusíkatých látok nižší ako 
11,0%, tovar bude akceptovaný na základe dohody zmluvných strán a prípadné zrážky sa stanovia 
individuálne. 
4) Ak je objemová hmotnosť v dodávke nižšia ako 78 kg/hl vykoná sa zrážka 4 EUR za každý začatý 1 
kg/hl objemovej hmotnosti v dodávke pod 78 kg/hl avšak min. 76 kg/hl. Ak je objemová hmotnosť 
v dodávke nižšia ako 76 kg/hl, tovar bude akceptovaný len na základe dohody zmluvných strán  
5) Ak je číslo poklesu v šrote menej ako 250s vykoná sa zrážka z ceny nasledujúco 

249-200s zrážka 15 EUR za 1 tonu tovaru  
199-180s zrážka 25 EUR za 1 tonu tovaru  
179s a menej, tovar pod uvedenú hodnotu bude akceptovaný na základe dohody zmluvných strán 
a prípadné zrážky sa stanovia individuálne 

 
Kupujúci si vyhradzuje právo akceptovať ponúknutý tovar i v prípade, že kvalita tovaru nie je v súlade so  
Zmluvou a zrážkovým systémom. 
 
Ak sú v Zmluve medzi odberateľom a dodávateľom uvedené odlišné kvalitatívne parametre, platia odlišné 
parametre uvedené v Zmluve. 

 
Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a zmluvné strany sú VOP viazané dňom 
podpisu zmluvy.  
 
 
 
 
 
 
         V Bratislave dňa 22.7.2022 


