
Rámcová zmluva o skladovaní hospodárskych hnojív  
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: 

Školský poľnohospodársky podnik, n.o.  
Hlavná 339, Zemplínska Teplica, 076 64 

 Zastúpený : Ing. Ivanom Seňkom – riaditeľom podniku 
 IČO : 31256481, DIČ : 2021710592, IČ DPH : SK2021710592 
 Bankové spojenie : VÚB Trebišov, č.ú.: 1688384755 / 0200 
 organizácia vedená v Registri neziskových organizácií, OÚ v Košiciach, reg.č. OVVS/62/2002 

(ďalej ako „producent)  
a 

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 „skladovateľ) 

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení zmluvy : 

ČLÁNOK I.  
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je poskytnutie skladovacích priestorov (časť skladovacej kapacity) 
skladovateľa na uskladnenie tuhých hospodárskych hnojív (maštaľný hnoj) producenta 
v rozsahu dohodnutom touto zmluvou.  

2. Zmluvné strany sa dohodli na rezervovanej kapacite skladovacích priestorov, ktorú sa 
skladovateľ zaväzuje zabezpečiť pre producenta počas trvania zmluvy, takto : 
2.1. Sklad Farma Zemplínska Teplica ..........................   1000 m3  
2.2. Sklad Farma Egreš – Čalovka ...............................     300 m3 

3. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že producent odpredá skladovateľovi ním skladované 
hospodárske hnojivá podľa tejto zmluvy na ďalšie využitie v poľnohospodárskej výrobe 
skladovateľa pri pestovaní poľných plodín. 

ČLÁNOK II. 
Cena a platobné podmienky 

1.  Producent a skladovateľ sa dohodli, že v prípade, ak producent splní svoj záväzok podľa bodu 3. 
Článku I., zabezpečí skladovateľ skladovanie hospodárskych hnojív producenta bezplatne. 

2.  Producent sa zaväzuje, že v prípade, ak producent nesplní svoj záväzok podľa bodu 3. Článku I., 
zaplatiť skladovateľovi za skladovanie v cene 0,10 EUR za 1 m3 a každý začatý 1 kalendárny 
mesiac skutočného skladovania hnojív producenta.. 

3. Ceny sú stanovené v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. a dohodou zmluvných strán.  

4. Zmena jednotkových cien služieb je možná len z dôvodu zmeny :  
4.1. inflácie, na základe vyhlásenia štatistického úradu o výške inflácie za predchádzajúci 

Zmenu ceny je skladovateľ oprávnený vykonať jednostranne oznámením o zmene ceny, 
pričom účinnosť zmeny nastáva od 1. dňa kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po 
doručení oznámenia o zmene ceny producentovi. 



5. Skladovateľ je oprávnený vystaviť faktúru pri vyskladnení hnojív.  
6. Faktúry budú vystavené s termínom splatnosti 60 dní odo dňa vystavenia faktúry.  
7. V prípade, že producent neuhradí cenu služieb v lehote splatnosti, skladovateľ má právo  

na úroky z omeškania z neuhradenej sumy vo výške dvojnásobku diskontnej sadzby NBS platnej 
v prvý deň omeškania. 

ČLÁNOK III. 
Ostatné dojednania 

1. Skladovateľ je povinný zabezpečovať služby s odbornou starostlivosťou tak, aby sa dosiahol účel 
riadneho chodu všetkých činností producenta, to však nezbavuje zákonnej zodpovednosti 
producenta za zabezpečenie zákonných povinností vyplývajúcich z chodu spoločnosti.  

2. Producent aj skladovateľ 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. Producent má nárok na náhradu škody spôsobenú zanedbaním povinností vyplývajúcich 
skladovateľovi z tejto zmluvy alebo za škodu spôsobenú skladovateľom pri výkone objednaných 
činností. Producent nemá nárok na náhradu škody za škody spôsobené vykonanými činnosťami, 
ak boli vykonané podľa pokynov producenta.   

 

ČLÁNOK IV. 
Trvanie a zánik zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a minimálne na obdobie do 31.12.2022. 
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 
uvedenej v bode 1 a vo výpovednej lehote 3 mesiace, 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 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 producent dostane dve vyhotovenia  
a skladovateľ 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 12.7.2017.   
 
 
 
 
 
  
 ………………........…………   …………….......……………… 
             Ing. Ivan Seňko         Ing. Jaroslav Spišák  
   
 
 
 


