
Zmluva o poskytovaní služieb 
uzavretá v zmysle § 269 Obchodného zákonníka medzi 

 
 

Čl. I 
 

Zmluvné strany 
 

Objednávateľ: AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. 
                    Hlavná 480, 076 64 Zemplínska Teplica 
                   IČO: 36 204 447 
                DIČ: 2020032003 
   IČ DPH: SK 2020032003 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
BIC : SUBASKBX 

                    Číslo účtu: SK51 0200 0000 0014 5011 5758 
                    Zastúpená: Ing. Ivan Seňko, konateľ 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka 
číslo: 12249/V 
    

(ďalej len „Objednávateľ“) 
 

a 
 

Poskytovateľ: AgriBusiness, s.r.o. 
   Vavrinecká 12933/12, 831 52 Bratislava 
   IČO: 44 463 073 
   DIČ: 2022701472 
   IČ DPH: SK 2022701472 
   Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. 
   Číslo účtu: 2922890117/1100 
   Zastúpená: Ing. Andrej Gajdoš, konateľ 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 
číslo: 55055/B 
    

(ďalej len „Poskytovateľ“) 
 
 



Čl. II. 
 

1. Poskytovateľ sa vo všeobecnosti zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi služby spočívajúce 
najmä v poradenstve a pri poskytovaní inej odbornej pomoci a zabezpečení s tým 
súvisiacich činností pri vedení a riadení činností Objednávateľa, organizačných, 
štrukturálnych a ekonomických činnostiach Objednávateľa vrátane podporných nástrojov, 
legislatívnych predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov ako aj 
ostatných prvkov v oblasti Spoločnej poľnohospodárskej politiky pre hospodársky rok 
2014 ako aj v ďalších činnostiach podľa požiadaviek Objednávateľa. Poskytovateľ sa 
zároveň zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi nasledovné služby: 
a) vypĺňanie jednotlivých druhov žiadostí predkladaných Pôdohospodárskej platobnej 

agentúre a s tým súvisiacej podpornej dokumentácie; 
b) vypĺňanie formulárov a vnútropodnikovej evidencie súvisiacej s administráciou 

a kontrolou žiadostí o finančné prostriedky smerujúce do poľnohospodárstva a rozvoja 
vidieka; 

c) riešenie sporných prípadov viacnásobnej alebo nadmernej deklarácie tých istých 
pozemkov zo strany Objednávateľa a tretích osôb a s tým súvisiace vypĺňanie 
formulárov, stanovísk a vyjadrení; 

d) riešenie sporných prípadov viacnásobnej alebo nadmernej deklarácie tých istých 
pozemkov zo strany Objednávateľa a tretích osôb počas kontroly na mieste; 

e) aktualizácia hraníc produkčných blokov a/alebo ich dielov Registra 
poľnohospodárskych produkčných plôch a vypĺňanie s tým súvisiace podpornej 
dokumentácie; 

f) riešenie osobitných a špecifických prípadov, dokumentárna podpora a vypĺňanie 
príslušnej dokumentácie v nadväznosti na registračné a evidenčné povinnosti pri 
chove hospodárskych zvierat; 

g) podpora (znalostná, dokumentárna) pri plnení povinností jednotlivých oblastí, 
štandardov a podmienok systému krížového plnenia; 

h) príprava súhlasných a nesúhlasných stanovísk, vyjadrení a podnetov súvisiacich 
s výsledkami administratívnych a kontrolných šetrení pri čerpaní finančných 
prostriedkov Objednávateľa smerujúcich do poľnohospodárstva a rozvoja vidieka; 

i) príprava dokumentov súvisiacich s jednotlivými prvkami Spoločnej 
poľnohospodárskej politiky; 

j) podpora, navrhnutie a vyplnenie potrebnej dokumentácie v nadväznosti na výkon 
kontrol na mieste, inšpekcií u Objednávateľa a diaľkového prieskumu Zeme 
súvisiacich s čerpaním finančných prostriedkov v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja 
vidieka;  

k) v prípade potreby vypracovanie predbežnej kalkulácie finančnej podpory zo zdrojov 
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a z rozpočtu Európskej únie a predbežnej 
kalkulácie dopadov na tieto podpory pri neplnení si povinnosti Objednávateľa ako 
poberateľa finančných prostriedkov v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka; 

l) príprava podkladov, dokumentov a formulárov súvisiacich s viacročnými záväzkami 
v oblasti finančných nástrojov jednotlivých opatrení rozvoja vidieka, ich 
administrácie, kontroly a pri ich plnení; 

m) podpora, v prípade potreby vypracovávanie stanovísk, analýz, vysvetlení a podaní 
v nadväznosti na zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v zn. n. p.; 

n) podpora, v prípade potreby vypracovávanie stanovísk, analýz, vysvetlení a podaní 
v nadväznosti na zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri 
poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka  zn. n. p., príslušných 
nariadení vlády súvisiacich s poskytovaním finančných prostriedkov do oblasti 



poľnohospodárstva a rozvoja vidieka a iných všeobecne záväzných právnych 
predpisov Slovenskej republiky; 

o) podpora, v prípade potreby vypracovávanie stanovísk, analýz, vysvetlení a podaní 
v nadväznosti na legislatívne predpisy Európskej únie v oblasti poskytovania 
finančných prostriedkov do poľnohospodárstva a rozvoja vidieka; 

 
2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť a podklady 

potrebné pre výkon predmetu tejto zmluvy. 
 
3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Objednávateľovi požadované služby na primeranej 

odbornej úrovni a s riadnou starostlivosťou, pričom náhrada škody spôsobenej neodborne 
zabezpečenou službou sa riadi ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 
 

Čl. III 
 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa 5. februára 2014 do uzavretia finančných 

nárokov Objednávateľa v systémoch Spoločnej poľnohospodárskej politiky pre 
hospodársky rok 2014. 

 
2. Túto zmluvu možno ukončiť dohodou alebo výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany, 

pričom výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po doručení výpovede. 

 
 

Čl. IV 
 
1. Po vzájomnej dohode za každú vykonanú službu v rámci tejto zmluvy bude Zmluvnými 

stranami osobitne dohodnutá odmena Poskytovateľovi ktorá bude splatná na základe 
faktúry vystavenej Poskytovateľom do 5 dní po vykonaní príslušnej služby. 

 
2. Paušálna mesačná odmena Poskytovateľa je stanovená dohodou vo výške 1.110,- EUR 

(slovom: tisícstodesať eur) bez DPH mesačne a bude splatná mesačne na základe faktúry 
vystavenej Poskytovateľom do 5 dní po uplynutí príslušného mesiaca. 

 
3. Splatnosť faktúry vystavenej Poskytovateľom je 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia 

faktúry Objednávateľovi. Splatnosť faktúry začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení 
faktúry vystavenej Poskytovateľom Objednávateľovi. 

 
 

Čl. V 
 

1. Pri dodržaní bodu 2. článku V tejto zmluvy v súvislosti so všetkými informáciami, 
o ktorých sa zmluvné strany dozvedia v rámci ich zmluvného vzťahu založeného touto 
zmluvou alebo sú na základe iných okolností rozpoznateľné ako obchodné alebo 
podnikateľské tajomstvo zmluvnej strany sprístupnené druhej zmluvnej strane alebo 
utajovaná skutočnosť podľa osobitného zákona (ďalej len „Dôverné informácie“), každá 
zmluvná strana: 

1.1 bude počas trvania tejto zmluvy, ako aj počas 10 rokov po ukončení tejto zmluvy, 
uchovávať v tajnosti a dôvernosti akékoľvek Dôverné informácie a pokiaľ to nie 



je pre účely tejto zmluvy nebude takéto informácie reprodukovať ani poskytovať 
žiadnym tretím stranám alebo ich iným spôsobom využívať, 

1.2 bude sprístupňovať Dôverné informácie tretím stranám iba na základe 
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, 

1.3 zabezpečí, že akákoľvek tretia strana, ktorej sú Dôverné informácie sprístupnené 
podľa bodu 1.2 článku V tejto zmluvy bude dodržiavať záväzok mlčanlivosti 
v zmysle podmienok článku V tejto zmluvy. 

  
2. Ustanovenia bodu 1. článku V tejto zmluvy sa nevzťahuje na Dôverné informácie, ktoré: 

2.1 sú alebo sa stali verejnosti známe bez akéhokoľvek porušenia záväzkov a/alebo 
pomoci zmluvných strán, 

2.2 sú alebo boli odhalené prijímajúcou stranou samostatne, 
2.3 boli známe jednej zo zmluvných strán ešte pred začatím zmluvných rokovaní 

alebo jej boli poskytnuté treťou stranou ako informácie, ktoré nie sú dôverné, 
pričom táto tretia strana neporušila vlastnú povinnosť mlčanlivosti, 

2.4 sú náležite sprístupnené na základe zákonnej povinnosti, nariadenia súdu s 
rozhodnou právomocou alebo iného regulačného orgánu s tým, že v tomto 
prípade zmluvná strana, ktorá je povinná informácie sprístupniť, bude okamžite 
informovať druhú zmluvnú stranu pred takýmto sprístupnením informácií, 

2.5 je potrebné, aby ich Poskytovateľ oznámil osobám, v prospech ktorých koná, 
2.6 je potrebné, aby ich Poskytovateľ oznámil pre účely tejto zmluvy a/alebo z 

dôvodu uzatvorenia tejto zmluvy a/alebo v súvislosti s uzatvorením tejto zmluvy. 
 
3. Všetky zákonné povinnosti mlčanlivosti zostávajú pre obe zmluvné strany ustanoveniami 

bodov 1. a 2. článku V tejto zmluvy nedotknuté. 
 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že budú zachovávať mlčanlivosť v zmysle § 51 Obchodného 

zákonníka, ktorý je zameraný na ochranu obchodného tajomstva tak, ako je zadefinované 
v § 17 Obchodného zákonníka. 

 
5. Zmluvné strany poskytnú prístup k Dôverným informáciám iba osobám, ktoré musia byť 

oboznámené s Dôvernými  informáciami v zmysle tejto zmluvy s cieľom posúdiť, 
zhodnotiť, ohodnotiť, prerokovať a rozhodnúť za predpokladu, že tieto osoby budú 
informované o záväzku zachovávať mlčanlivosť. 

 
6. Dôvernými informáciami nie sú: 

6.1 informácie, ktoré boli verejne známe v čase ich poskytnutia iným stranám, 
6.2 informácie, ktoré sa stali verejne známe potom, ako boli poskytnuté iným 

stranám, s výnimkou prípadov, kedy sa takéto informácie stanú verejne známe z 
dôvodu akéhokoľvek porušenia záväzku mlčanlivosti podľa tejto zmluvy, 

6.3 informácie, ktoré boli evidentne známe ktorejkoľvek u iných strán pred ich 
poskytnutím, 

6.4 informácie, ktoré je ktorákoľvek iná strana povinná sprístupniť oprávneným 
osobám podľa príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov 
Slovenskej republiky. 

 
7. Dôverné informácie, ktoré je ktorákoľvek zmluvná strana povinná sprístupniť 

oprávneným osobám podľa príslušných platných všeobecne záväzných právnych 
predpisov Slovenskej republiky, môžu byť sprístupnené iba na základe predchádzajúceho 
písomného oznámenia adresovaného druhej zmluvnej strane, ak to zákon povoľuje. 



Zmluvné strany budú plne a riadne spolupracovať pri podnikaní primeraných krokov, 
ktoré by mohli zabrániť sprístupneniu Dôverných informácií a sprístupnia iba takú časť 
Dôverných informácií, ktorú sú povinné sprístupniť podľa príslušných platných všeobecne 
záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

 
 

Čl. VI 
 

1. Všetky prípadné zmeny a doplnenia tejto zmluvy budú vyhotovené v písomnej forme 
po vzájomnej dohode zmluvných strán. 

 
2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými 

stranami. 
 

3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 
po jednom exemplári. 

 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola 

vyhotovená, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne 
a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

 
 
V Zemplínskej Teplici, dňa 5. februára 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..................................................           .................................................. 

za Objednávateľa             za Poskytovateľa 
           Ing. Ivan Seňko                 Ing. Andrej Gajdoš 
 
 


