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Zmluva o poskytovaní služieb  

„Výrub drevín Egreš“ 
uzatvorená v súlade s § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení jeho neskorších zmien a 

doplnkov (ďalej len „zmluva“) 

uzavretá medzi zmluvnými stranami: 
 
OBJEDNÁVATEĽOM :  

AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. 

Hlavná 480, Zemplínska Teplica, 076 64  
 Zastúpený : Ing. Jaroslavom Spišákom - konateľom 
 IČO : 36204447, DIČ : 2020032003, IČ DPH : SK2020032003 
 Bankové spojenie :  VÚB Trebišov, č.ú. 1450115758 / 0200 
 spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I, oddiel Sro, vložka 12249/V 

(ďalej ako „objednávateľ) 
 
a 
 
POSKYTOVATEĽOM :  

PIKOLO s.r.o. 

 Krosnianska 1, Košice, 040 22 
IČO : 46008471, DIČ : 2023178663, IČ DPH : SK2023178663 

 Bankové spojenie :   
 spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I, oddiel Sro, vložka 27012/V 

(ďalej ako „poskytovateľ) 
 

 
Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení zmluvy : 
 

ČLÁNOK I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je odplatné poskytovanie služieb poskytovateľa pre objednávateľa 

v rozsahu dohodnutom touto zmluvou a za účelom  výkonu poľnohospodárskej činnosti 
objednávateľa.  

2. Objednávateľ si objednáva u poskytovateľa služby, spočívajúce v zabezpečení výrubu drevín, 
spracovaní a odvozu drevnej hmoty a úpravy pozemkov po výrube, vrátane náhradnej výsadby, 
do stavu vhodnom na ďalšie využitie v poľnohospodárskej výrobe objednávateľa.  

3. Predmetom zmluvy je služba podľa bodu 2. v rozsahu určenom rozhodnutím Okresného úradu 
Trebišov č. OU-TV-OSZP-2016/008785-7 (ďalej ako „Rozhodnutie“), na základe ktorého si 
objednávateľ objednáva tento rozsah služieb a poskytovateľ sa zaväzuje vykonať daný rozsah 
služieb a zároveň sa zaväzuje dodržať všetky podmienky, za ktorých bol povolený výrub 
rozhodnutím správneho orgánu. 

4. Poskytovateľ pri poskytnutí služby zabezpečí vo svojom mene personálne, materiálne 
a technické vybavenie vhodné na vykonanie dohodnutého rozsahu služieb a objednávateľ 
zabezpečí priestory na skladovanie drevnej hmoty a parkovanie techniky poskytovateľa.  

5. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre poskytovateľa počas trvania zmluvy opravárenské 
služby za účelom odstránenia menších porúch. Tieto služby je objednávateľ oprávnený 
fakturovať poskytovateľovi na základe dokladu potvrdeného obsluhou opravovaného stroja.  

6. Objednávateľ je povinný a zodpovedný zabezpečiť odborne spôsobilú a riadne zaškolenú 
obsluhu ním používanej techniky.  
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7. Objednávateľ je povinný počas poskytovania služby  alebo počas prevádzky techniky dodržiavať 
stanovené bezpečnostné predpisy a  technické normy. Poskytovateľ v čase poskytovania služby 
alebo používania techniky zodpovedá za bezpečnosť práce na pracovisku za svojich 
zamestnancov ale aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré sa spolu s ním podieľajú na plnení 
predmetu zmluvy.  

8. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať službu spôsobom a v lehote určenej Rozhodnutím.  
9. Poskytovateľ je povinný zabezpečovať služby s odbornou starostlivosťou tak, aby sa dosiahol 

účel tejto zmluvy a zároveň nedošlo k narušeniu riadneho chodu všetkých činností 
objednávateľa.  

 
ČLÁNOK II. 

Ceny a platobné podmienky 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi služby podľa článku I.  a objednávateľ sa 
zaväzuje službu prijať a previesť na objednávateľa vlastnícke právo nakladať s takto získanou 
drevnou hmotou.  

2. Odplata za poskytnutú službu je stanovená vo výške vyrúbanej drevnej hmoty, ktorú sa 
poskytovateľ zaväzuje spracovať a odviezť na vlastné náklady a zodpovednosť a zároveň je 
oprávnený s ňou nakladať vo vlastnom mene a brať z nej úžitky. Ocenenie takto získanej 
drevnej hmoty preukáže poskytovateľ objednávateľovi dokladom o jej speňažení. 

 
 

ČLÁNOK III. 
Ostatné dojednania 

 
1.  Objednávateľ je oprávnený riadiť a koordinovať výkon poskytovaných služieb s poskytovateľom 

a kontrolovať kvalitu a rozsah činností dohodnutých touto zmluvou. Rozdiely oproti 
dohodnutým štandardom je objednávateľ oprávnený namietať písomne a poskytovateľ je, 
v prípade oprávnenosti námietok, povinný poskytnúť primeranú zľavu a nahradiť prípadnú 
škodu, ktorá tým vznikla. 

2. Objednávateľ aj poskytovateľ sú oprávnení, v prípade porušenia podmienok dohodnutých 
v tejto zmluve druhou zmluvnou stranou, odstúpiť od zmluvy a ukončiť poskytovanie služieb. 
V tomto prípade zmluvná strana, ktorá porušila zmluvné podmienky, nemá nárok na náhradu 
škody.  

3. Objednávateľ má nárok na náhradu škody spôsobenú zanedbaním povinností vyplývajúcich 
poskytovateľovi z tejto zmluvy alebo za škodu spôsobenú poskytovateľom pri výkone 
objednaných činností. Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody za škody spôsobené 
vykonanými činnosťami, ak boli vykonané podľa pokynov objednávateľa.   

4. Poskytovateľ sa zaväzuje nahradiť škodu objednávateľovi v prípade, ak  poskytovateľ nedodrží 
záväzky a povinnosti dohodnuté touto zmluvou v článku I.  poskytovateľom. 

5. Poskytovateľ sa zaväzuje, vzniknutý nárok objednávateľa podľa tejto zmluvy na poskytnutie 
zľavy alebo náhradu škody nahradiť v lehote 30 dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa na 
poskytnutie zľavy alebo náhradu škody 
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ČLÁNOK IV. 
Trvanie a zánik zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a minimálne na obdobie do termínu uvedeného 
v Rozhodnutí. 

2. Zmluvné strany sú oprávnené od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak : 
2.1. niektorá zo zmluvných strán poruší alebo porušuje svoje povinnosti ustanovené touto 

zmluvou, a k náprave nedôjde ani po predchádzajúcom písomnom upozornení, alebo 
2.2. niektorá zo zmluvných strán sa dostane do úpadku alebo mu preukázateľne úpadok 

hrozí. 
3. Za nemožnosť plnenia sa považuje, ak niektorá zo zmluvných strán svoj záväzok nemôže splniť 

v dôsledku zmeny právnych predpisov, ktoré zakazujú alebo podstatne obmedzujú činnosť, ku 
ktorej sa touto zmluvou zaviazala, V takomto prípade zmluva zaniká dňom doručenia 
písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. 

4. Zmluvné strany sú oprávnené túto zmluvu vypovedať po uplynutí minimálnej doby trvania a vo 
výpovednej lehote 3 mesiacov, ktorá začína plynúť nasledujúcim dňom po doručení výpovede 
druhej zmluvnej strane. 

5. Zánik tejto zmluvy po účinnosti tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu a/alebo zrušenie 
zmluvy sa v žiadnom rozsahu nedotkne ustanovení, z ktorých obsahu vyplýva, že majú vyvolávať 
právne účinky aj v prípade takéhoto zániku.  

ČLÁNOK V. 
Dôverné informácie 

1. Dôvernými informáciami sa na účely tejto zmluvy rozumejú všetky informácie, údaje alebo iné 
skutočnosti, o ktorých sa zmluvná strana dozvedela v spojení s touto zmluvou. 
Dôverné informácie nemôžu byť sprístupnené tretej osobe bez výslovného predchádzajúceho 
písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, ak táto zmluva neustanovuje inak, alebo ak z tejto 
zmluvy nevyplýva inak. Predávajúci berie na vedomie, že táto zmluva ako aj objednávky 
a faktúry vystavené v súlade s touto zmluvou budú zverejnené. 

2. Každá zmluvná strana je povinná, ak z tejto zmluvy nevyplýva inak, zachovávať mlčanlivosť o 
dôverných informáciách a je povinná zabezpečiť, aby žiadna dôverná informácia nebola 
sprístupnená bez súhlasu druhej zmluvnej strany, a to či už úplne alebo čiastočne, tretej osobe; 
tým nie sú dotknuté povinnosti zmluvných strán v oblasti sprístupňovania informácií podľa 
platnej právnej úpravy. 

3. Ak si zmluvné strany pri rokovaní o uzavretí tejto zmluvy navzájom poskytli informácie 
označené ako dôverné, nesmie ich zmluvná strana, ktorej sa tieto informácie poskytli, prezradiť 
tretej osobe a ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby.  
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ČLÁNOK VI. 
Záverečné ustanovenia 

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

2.  Zmluvu je možné meniť len za podmienok dohodnutých v zmluve písomnými dodatkami  
alebo dodatkami po vzájomnej dohode a ich obojstrannom podpise. 

3. Zmluva nadobúda platnosť podpismi oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcom po 
jej zverejnení.   

4.  Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých objednávateľ dostane dve vyhotovenia  
a poskytovateľ jedno vyhotovenie. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že táto 
zmluva vyjadruje ich vážnu, slobodnú a určitú vôľu, a že nebola uzatvorená v tiesni ani za 
nápadne nevýhodných podmienok. 

 
V Zemplínskej Teplici, dňa 23.1.2017. 
 
 
 
 
 
               Ing. Jaroslav Spišák           Richard Pika 
  ……………………......……    …......………………………… 
        objednávateľ            poskytovateľ 
 

 
    
 
 

 


