
ZMLUVA O DIELO č. 1/2016
PRE VYKONÁVANIE LETECKÝCH POĽNOHOSPODÁRSKYCH PRÁC

UZAVRETÁ V ZMYSLE § 269 OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA Č.513/I99I ZB. V ZNENNÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

Dodávateľ:

Odberateľ:

TECH -MONT helicopter company s.r.o.,
Železničná 1095
058 01 POPRAD
tel : 052/77 22126
Zastúpená: Pavel Orolin , konateľ
Zástupca vo veciach zmluvných : Dagmar Orolinová, mob. : 0905 814 047
Organizátor leteckých prác : Uhlík Štefan, mob. : 0918 245 248
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove čz.2594/P
IČO: 3 1 7 1 5 796 , DIČ SK 20205 1 4980 ,
e-mail : obchodny.usekl@techmont.sk , www.techmont.sk
Bankové spojenie: Tatra banka a.s. ' < číslo účtu : 262 138 0252 / 1 100

ďalej len ako dodávateľ

~ '* '

Adresa:

I O : . < . , I D P H :

Telefón: .ľZ!?.!!.?./*..*:*7. : Fax:
»-»

Organizátor : meno / telefón - mobil: !^./J#tfS£2S*Q^ / £?.?.?..

ďalej len ako odberateľ
Článok I.

Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je vykonávanie leteckých poľnohospodárskych prác (ďalej len LPP), pričom dodávateľ

poskytne kvalifikovanú posádku lietadla a lietadlo na výkon týchto prác. Práce budú vykonané na základe
objednávky , ktorá musí obsahovať názov objednávateľa, dátum uskutočnenia LPP, počet ha na ošetrenie,
dávku na ha, druh prípravku.

2. Súčasťou tejto zmluvy sú Podmienky vykonávania leteckých poľnohospodárskych prác dodávateľom
TECH-MONT Helicopter company, s.r.o., zo dňa 01.02.2013 s ktorými sa odberateľ oboznámil, v plnom
rozsahu s nimi súhlasí a potvrdzuje ich prevzatie v písomnom vyhotovení.

Článok II.
Zmluvná cena a jej splatnosť ' •

1. Základnou fakturačnou jednotkou je cena za jeden ošetrený plošný hektár v závislosti od dávky a druhu
vykonávaných leteckých prác (prihnojovanie, postrek, desikácie a herbicídy). Odberateľ taktiež uhradí
náklady spojené z preletom zo základného letiska na pracovné letisko a späť pri jednotkovej cene 460,- Eur
+ DPH za letovú hodinu preletu lietadla Z-37A.

2. Odberateľ sa zaväzuje, že vopred zaplatí vypočítanú a dohodnutú sumu za prácu v danom dni pred
zahájením leteckých prác a preukáže to posádke kópiou poštovej poukážky, resp. prevodného príkazu
opatreného realizačnou pečiatkou príslušného bankového ústavu o finančnom krytí platby na účet
dodávateľa prípadne môže zaplatiť v pred výkonom prác v hotovosti zástupcovi dodávateľa . Za tým
účelom môže odberateľ požiadať o vystavenie faktúry.

• V prípade, že odberateľ nemôže túto cenu zaplatiť vopred, dohodne s dodávateľom v písomnej
forme spôsob platenia, ktorý navrhuje dodávateľ .

3. Vyúčtovanie sa bude vykonávať na základe potvrdeného výkazu práce pilota. Odberateľ sa zaväzuje
zaplatiť rozdiel vypočítanej a fakturovanej ceny a vopred zaplatenej časti ceny do 14 dní od vystavenia
faktúry. Pri omeškaní so zaplatením ceny je odberateľ povinný zaplatiť úrok z meškania 0,05 % z dlžnej
sumy za každý deň omeškania.



4. Cena za jeden ošetrený plošný hektár v závislosti od dávky a drahú aplikačnej látky je dohodnutá tak\

Dávka
Lit.,kg/l ha

do 30
31-55
56-75

76 - 105
106 - 155
156-205
206 - 250
251 - 300
301-350

A P L I K A Č N Á L Á - T K A
Pevná
EUR / ha

6,61
7,98
9,13
11,34
13,33
15,01
17,64
21,00

• 23,52

Kvapalná

6,82
8,29
9,34
11,55
13,75
15,43
18,16
21,63
24,25

Herbicíd, Desikant
EUR / ha

6,93
9,03
10,29
11,86
14,38
16,06
18,27
22,05

-25,72

5.
6,

7.

Pri sťažených podmienkach, alebo vzdialenosti ošetrovanej parcely nad l km bude dohodnutou zmluvnou
cenou cena za produktívnu letovú hodinu. Pilot je oprávnený dohodnúť spôsob LPP a jej následnej
fakturácie.
Cena za jednu produktívnu letovú hodinu je dohodnutá takto:

• 483 EUR/hod pre lietadlo Z-37A
• k cenám sa účtuje DPH

V prípade objektívnej zmeny cien dodávateľských vstupov o viac ako 5 %, dodávateľ si vyhradzuje právo
zmeniť ceny v zodpovedajúcom pomere ku zmene cien vstupov, s čím odberateľ súhlasí.

Článok III.
Ostatné dojednania

Odberateľ sa zaväzuje nakladať do lietadla technicky spôsobilými mechanizmami a pozemnou obsluhou
podľa pokynov veliteľa lietadla a podľa Podmienok vykonávania leteckých prác dodávateľom TECH-
MONT Helicopter pompany, s.r.o.
Zástupca odberateľa alebo ním poverený a označený pracovník podpísaním výkazu práce a otlačkom
pečiatky potvrdzuje úplnosť vykonaných prác.
Ak odberateľ nesplní svoje zákonné povinnosti (najmä potvrdenia uvedené v článku I. „Podmienok
vykonávania LPP"), a v dôsledku toho bude dodávateľ sankčné postihnutý, odberateľ sa zaväzuje nahradiť
dodávateľovi škodu, ktorú zaplatil na sankciách ako zmluvnú pokutu, do 3 dní od preukázania jej zaplatenia
dodávateľom. Tým nie sú dotknuté prípadné ostatné nároky dodávateľa na náhradu inej vzniknutej škody.
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky, 900 41 Rovinka. Autorizovaná osoba SKTC - 106 vykonal
pravidelnú kontrolu aplikačných zariadení našich lietadiel pre postrek a súčasne nám vydal protokoly
o vykonaní tejto kontroly. Aplikačné zariadenia sú schopné pre výkon daných leteckých prác .
Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonávať iba písomnou formou obojstranne potvrdených
dohôd.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis.

v V Poprade, 16/02/2016

Hlavná 480
64 Zemplínska Teplica

„y- ,., ,, Pn'icop
* f, f- a * F; r j f" * ' -o-nuKR,

jódberateľ dodávateľ
TECH-MONT Helicopter company s.r.o.



Podmienky vykonávania leteckých poľnohospodárskych prác (LPP)
dodávateľom pre rok 2016

TECH-MONT Helicopter company, s.r.o. , IČO : 31715796

Článok L
Povinnosti zmluvných strán

A) Povinností odberateľa:
Pri výkone leteckých prác je odberateľ povinný:

1. Nahlásiť potrebu leteckých prác najneskôr 2 dni pred požadovanou aplikáciou na koordinačné pracovisko
dodávateľa zodpovedným osobám:

1. OROLINOVÁ Dagmar : mobil - 0905 814 047 prípadne tel.: 052 / 77 22 126 ,
2. UHLÍK Štefan : mobil - 0918 245 248

V prípade akútnej potreby (náhly výskyt škodcov) dodávatej' bude akceptovať okamžité požiadavky odberateľa.
2. Podľa pokynov veliteľa lietadla zabezpečí pracovné letisko manipulačnú plochu a najnutnejšiu technickú úpravu

pracovného letiska (napr. vykosenie trávy, odstránenie kameňov a rigolov, a pod.)
3. Zaistiť a predložiť pilotovi lietadla:

• Zaistiť rozhodnutie Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárstva , o súhlase s leteckou
aplikáciou prípravkov na ochranu rastlín v 1.stupni ochrany prírody a krajiny podľa Zákonov NR SR
č.405/2011, Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a vyhlášky MPaRV SR č.490 /2011 Z. z. ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o podmienkach , požiadavkách a postupoch na uplatnenie ustanovení o leteckej
aplikácii prípravkov na ochranu rastlín a o žiadosti o povolenie leteckej aplikácie a vedieť to predložiť

• Zaistiť povolenie hygienika k aplikácii jedov a oboznámenie obyvateľstva s touto skutočnosťou podľa
platných predpisov.

• Zaistiť oboznámenie 3 dni vopred oblastného fytoinšpektora UKSUP a 48 hodín vopred chovateľom včiel
a dotknutému obyvateľstvu o plánovanom výkone leteckej aplikácie prípravkov spôsobom v mieste obvyklým
a vedieť to predložiť

• Použiť len chemické prípravky ktoré sú určené na leteckú aplikáciu, zabezpečiť ich správne riedenie,
nalievanie do nádrže lietadla v danom pomere osobou vyškolenou na predmetnú činnosť.

• Aktuálnu poľnohospodársku mapu zodpovedajúcu požiadavkám podľa ČI. I I I
• Dodať na pracovné letisko dostatočné množstvo pitnej vody pre hygienické potreby pre prácu s jedovatým i

látkami.
• Zabezpečiť bezplatné stráženie lietadla počas prestávok pri aplikácii, zabezpečiť pohotovostné vozidlo na

zabezpečenie leteckej prevádzky.
4. Po dohode s veliteľom lietadla zabezpečiť:

• Prevádzkovú a smerovú signalizáciu a zabezpečiť označenie vedľajších pozemkov, ktoré nesmú byť
zasiahnuté aplikovanou látkou

• Zamedzenie vstupu nežiadúcich osôb alebo zvierat na ošetrovanú plochu alebo do jej blízkosti počas
vykonávania leteckých prác až do doby ukončenia ochrannej lehoty, ktorá je pre použitý prípravok stanovená.

5. Požadovať práce v súlade s Metodikou pre ošetrovanie rastlín a vykonávať priebežnú kontrolu leteckých prác.
6. Vyberať pozemky pre letecké ošetrovanie tak, aby neboli zasiahnuté najmä cudzie štátne územia, intravilány obcí, iné

citlivé porasty, plodiny s časom zberu v ochrannej dobe prípravku, chránené územia, stanovištia Včelstiev a kvitnúcich
porastov, vodné zdroje a pásma hygienickej ochrany.

7. Aplikovať iba látky uvedené v Zozname povolených prípravkov pre leteckú aplikáciu v danom roku.
8. Potvrdiť pilotovi rozsah vykonaných prác podpisom a pečiatkou na výkaze prác.
9. Zabezpečiť informačnú službu od predpokladaného príletu alebo odletu v trvaní jednej hodiny okrem doby letu.
10. Na vyžiadanie pilota poskytnúť na pracovné letisko pohotovostné vozidlo.
11. Ak odberateľ nesplní podmienky, potom má dodávateľ právo nevykonať dohodnutú prácu a vyúčtovať odberateľovi

náklady spojené s prípravou výkonu leteckých prác.

Pri vzniku škody je odberateľ povinný:
1. Niesť zodpovednosť za škody spôsobené nesprávne určenou aplikačnou látkou, dávkou, alebo nedodržaním

agrotechnických termínov.
2. Uhradiť škody spôsobené na leteckej technike nevhodnou nakladacou technikou alebo nespôsobilosťou obsluhy.
3. Pri vzniku škody spôsobenej leteckou aplikáciou, zúčastniť sa na jednaní škodovej komisie a pri komisionálnej

obhliadke zvolanej príslušným obecným úradom.



B) Povinnosti dodávateľa
Dodávateľ je povinný:

l .
2.

3.
4.
5.

Pred začatím prác oznámiť odberateľovi spôsob platby.
Najneskôr do jednej hodiny od predpokladaného zahájenia prác, upozorniť na poruchu lietadla alebo nepriaznivé
počasie a dohodnúť náhradný termín prác.
Dodržiavať meteorologické a hygienické limity podľa Prevádzkovej príručky dodávateľa.
Niesť zodpovednosť za škody spôsobené zlou funkciou aplikačného zariadenia, alebo nesprávnou aplikáciou.
Pri vzniku škody spôsobenej leteckou aplikáciou, zúčastniť sa na jednaní škodovej komisie a pri komisionálnej
obhliadke zvolanej príslušným obecným úradom.

Článok II.
Nakladacia technika

Pre nakladanie tuhých hnojív a granulátov je vhodné nakladacie zariadenia, ktoré spĺňa požiadavky:
1. maximálna zdvíhacia hmotnosť, podľa jeho technických údajov zodpovedá hmotnosti hnojiva alebo granulátov

nakladaných do daného typ lietadla.
2. zodvihne nakladací kôš s nákladom najmenej 50 cm nad najvyšší bod lietadla
3. pri bezpečnom nakladaní do lietadla je vzdialené od krídla a trupu najmenej 50 cm
4. je poistená proti poškodeniu lietadla pri jeho plnení.

Pre plnenie tekutých látok je vhodné čerpacie zariadenie, ktoré spĺňa požiadavky na tesnosť a naplní nádrž lietadla maximálne
do jednej minúty.

Článok III:
Náležitosti poľnohospodárskej mapy

1. Odberateľ poskytne pilotovi poľnohospodársku mapu v merítku 1:10 000, l :20 000 až l :25 000.
2. Odberateľ je povinný predložiť dodávateľovi pracovnú mapu, v ktorej musia byť vyznačené.

• natrvalo i dočasne osídlené miesta, vrátane rekreačných oblastí a zástavby hospodárskymi objektmi,
• železnice, cesty a poľné cesty, elektrické a telefónne'vedenia,
« osamelé a nebezpečné prekážky ako napr. vysoké stromy, triangulačné body a pod.,
• vodné toky a plochy, lesné porasty, štátom chránené prírodné územia a časti prírody,
• ochranné pásma zdrojov vôd príslušných predpisov, vrátane prírodných liečivých zdrojov a prírodných

minerálnych vôd stolových a ich ochranných pásiem.
3. Odberateľ je povinný podľa pokynov dodávateľa zakresliť do pracovnej mapy:

• jednotlivé pozemky s vyznačením kultúry určenej pre letecké práce, spolu s určením výmery, dávky a názvu
aplikovanej látky,

• všetky náležitosti, ktoré si vyžadujú predpisy o ochrane včiel, vôd, rýb a lovnej zveri, pri ničení škodcov
prípravkami na ochranu rastlín, plodiny a kultúry ako vinice, chmeľnice, sady, škôlky a ostatné plodiny
v prípade, že predpokladaný termín ich zberu nastane skôr ako uplynie ochranná doba použitého prípravku na
ochranu rastlín a ak hrozí ich zasiahnutie aplikovaným substrátom.

4. Údaje na pracovnej mape musia vždy zobrazovať skutočnosť v čase vykonávania leteckých prác. Správnosť
a aktuálnosť údajov potvrdzuje odberateľ na mape dátumom aktualizácie a podpisom.

Článok IV. ;
Definícia sťažených podmienok

Za sťažené podmienky sa považujú skutočnosti, ako sú — väčšia vzdialenosť ošetrovanej parcely od pracovného letiska
(viac ako 3,5 km), prevýšenie (viac ako 100 m) a členitosť terénu, nevhodná poloha ošetrovanej parcely, t.j. blízko
obývaných usadlostí, členenie ošetrovanej parcely na väčší počet malých parciel a ostatné objektívne prekážky, ktoré
obmedzujú výkon leteckých prác v zmysle Prevádzkovej príručky dodávateľa a všeobecne platných predpisov.

Vyhotovené dňa 16/02/2016
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Pečiatke k podpis odberateľa Pečiatka a podpis dodávateľa


