
Zmluva
o poskytovaní služieb v poľnohospodárstve

uzavretá medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽOM : AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o., Zemplínska Teplica
Hlavná 480
Zemplínska Teplica, 076 64

Zastúpený : Ing. Ivanom Šenkom - konateľom
IČO : 36204447
DIČ : 2020032003, IČ DPH : SK2020032003
Bankové spojenie : VÚB Trebišov, č.ú.: 1450115758 / 0200

A

POSKYTOVATEĽOM TRUCK CENTRUM KOŠICE s.r.o.
Na rožku 9, 04001 Košice
IČO: 36 580 368
IČDPH: SK2021980598
bankové spojenie: č, účtu: 2868228658/0200
konateľ: Ing. Milan Cibuľa

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení zmluvy :

I. Predmet zmluvy

1.

3.

4.

5.

Predmetom zmluvy je odplatné poskytovanie služieb poľnohospodárskou technikou poskytovateľa
v rozsahu dohodnutom s objednávateľom touto zmluvou. Poskytovatel' poskytne objednávateľovi vlastné
poľnohospodárske stroje s osádkou a obsluhou tj. službu zahrnutú v Klasifikácii produkcie pod číslom
01.41.11.
Objednávateľ si objednáva u poskytovateľa poľnohospodársku techniku s kvalifikovanou osádkou a
obsluhou na vykonanie týchto poľnohospodárskych prác :

DRUH PRACE

Zberové práce kombajnom +
drvenie slamy
- obilniny a repka (ha)

Prejazdy (km)

Množstvo

cca 150

30

Jednotková cena
za s lužbu

48,50

2,00

MJ

€ /ha

€ / k m

TERMÍN
VYKONANIA

Júl -august 20 16

Júl -august 2016

Poskytovatel' pri poskytnutí služby zabezpečí stroj zodpovedajúci vykonaniu požadovaného druhu práce
podľa bodu 2. spolu s obsluhou a objednávateľ zabezpečí na jej vykonanie pohonné hmoty, ktoré
poskytne podľa požiadaviek osádky stroja v množstve primeranom pre predpokladaný výkon. Takto
poskytnuté pohonné hmoty nebudú predmetom fakturácie poskytovateľovi, ale na základe tejto zmluvy si
uplatní spotrebu pohonných hmôt objednávateľ.
Čerpanie a spotreba PHM sa musí vyznačiť na prvotnom doklade o vykonaných prácach.
Objednávateľ sa zaväzuje umožniť, počas trvania dohodnutých prác, prístup osádke poskytovateľa
do parkovacích a opravárenských priestorov objednávateľa za účelom odstránenia menších porúch
a dennej údržby techniky. Služby poskytnuté nad takto dohodnutý rámec je objednávateľ oprávnený
fakturovať poskytovateľovi na základe dokladu potvrdeného osádkou stroja.
Objednávateľ sa zaväzuje, že v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto zmluve bude zabezpečovať
obrábanie ním užívaného poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Poskytovatel' je povinný vykonať
dohodnuté práce v čase, ktorý mu upresní objednávateľ.



II. Ceny

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi službu vykonaním dohodnutých prác podľa
článku I. tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za tieto služby v termíne splatnosti 90 dní odo
dňa vystavenia faktúry.

2. Ceny za poskytnutie sú stanovené po dohode a cena za službu závisí od pracovnej operácie, v ktorej bude
stroj využitý.

3. V prípade, že objednávateľ neuhradí cenu služieb v lehote splatnosti, poskytovateľ má právo na úroky
z omeškania z neuhradenej sumy vo výške dvojnásobku diskontnej sadzby ECB platnej v prvý deň
omeškania.

III. Ostatné náležitosti

1. Objednávateľ je oprávnený riadiť, dávať pokyny a kontrolovať prácu osádky stroja dohodnutú touto
zmluvou a osádka je povinná postupovať podľa príkazov objednávateľa.

2. Prevzatie vykonaných prác a potvrdenie ich objemu vyjadruje objednávateľ denne svojím podpisom na
pracovnom výkaze obsluhy stroja, ktorý pracovníkovi vystaví poskytovateľ pred začatím práce.
Reklamácie je objednávateľ povinný oznámiť poskytovateľovi ihneď po ich zistení, ale najneskôr do 24
hodín po vykonaní práce.

3. Poskytovateľ je povinný zabezpečovať služby s odbornou starostlivosťou tak, aby sa dosiahol účel
riadneho obhospodarovania pozemkov objednávateľa, to však nezbavuje zodpovednosti objednávateľa za
riadne obhospodarovanie ním užívaných pozemkov.

4. Objednávateľ je povinný
a) pred začatím prác

odsúhlasiť s poskytovateľom rozsah a spôsob vykonania dohodnutých prác
riadne označiť všetky prekážky na pozemkoch, ktoré by mohli spôsobiť škodu na technike a
oboznámiť s nimi osádku stroja pred vstupom na pozemok.

b) počas vykonávania prác zabezpečiť
ubytovanie a stravovanie pre osádku a obsluhu strojov
vykonávanie dennej údržby (umytie motora a chladiča, apod.) a parkovania strojov na uzavretom
a stráženom parkovisku

V prípade, ak nedodržaním týchto povinností vznikne poskytovateľovi škoda, je objednávateľ povinný
uhradiť takto vzniknutú škodu ihneď po výzve poskytovateľa.

5. Poskytovateľ je oprávnený, v prípade porušenia podmienok dohodnutých v tejto zmluve zo strany
objednávateľa, odstúpiť od zmluvy a ukončiť poskytovanie služieb. V tomto prípade objednávateľ nemá
nárok na náhradu škody.

6. Objednávateľ je oprávnený, v prípade porušenia podmienok dohodnutých v tejto zmluve zo strany
poskytovateľa, odstúpiť od zmluvy a ukončiť s poskytovateľom poskytovanie služieb. V tomto prípade
poskytovateľ nemá nárok na náhradu škody.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Právne úkony neupravené v zmluve sa riadia prís lušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho
zákonníka.

2. Zmluvu je možné meniť len písomnými doplnkami a dodatkami po vzájomnej dohode a ich obojstrannom
podpise.

3. Zmluva nadobúda platnosť podpismi oboch zmluvných strán a účinnosť dňom začatia prác.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch.

V Zemplínskej Teplici, dňa 30.6.2016.

AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o.
Hlavná 480, Zemplínska Teplica, 076 64
IČO : 362044470 DIČ : 2020032003

objednávateľ


