
Zmluva
o poskytovaní služieb v poľnohospodárstve

u/avretá med/i /mluvnými stranami:

OBJl.DNÄVATHľOM : AGKOPODNIK SI.AMO/ spoi. s r.o.. /emplínska Teplica
Hlavná 4KO. /emph'nska Teplica. 076 64

/.astúpeľK : íng. Ivanom Šenkom - konateľom
IČO : " 36204447
DICYIČDPH : SK2020032003
Banko\ é spojenie : VÚB Trohišo\. č.i'i.: 1450115758 M)200

POSKY TOVATKľOM : LMG, a.s.
Námestie slobody 2
066 í) l Humenné

/astúpcny : Pavel Bednáŕik
IČO: " 35744201

DlČVl(ľDPH:SK202 1388457
Bankové spojenie: VÚB Humenné, e. ú. SK75 1)200 0000 0031 5593 7053

/mluvné sírany s;t dohodli na lomío /nem /mluvy :

l. Pmlfiiťt imluvY

1. Prednieloni /mlu\y je odplatné (xv>k\ t ovanie služieb mechani/mami pusk>to\aíeľa v ni/sahu
dohodnutom s objednávateroín touto /.mluuni. Poskyto\atcľ poskytne objednávateľovi vlastné
poľnohospodárske stroje a dopravné proslriedk\ s osádkou n obsluhou lj. slu/.hu /ahrnutii v Klasifikácii
produkcie pod číslom OI.4L! l.

2. Objednávateľ si objednáva u poskytovateľa poľnohospodársku techniku s osádkou a obsluhou na
vykonanie tychlo p(iľnohospodárs_kvĽh prác : _ __
[tÍKĽI l ľKÄCK ~ Tľocet ""l Mno/stvo^ Jednotková IT.RMIN VYKONANIA !

techniky (práce cena
(ks) ;(hod) /a slu/bu •

Preprava obilia (pole - sklad) i : cca 120 i 24,00 j Júl 2018

3. Poskytovíiteľ pri poskytnutí slu/b\ /abc/pečí stmj /odposcdajúci \skonaniu po/adovaiiej pracovnej
operácie spolu s obsluhou a objednávateľ «ibe/peéi na jej vykonanie pohonné hmol>. ktoré poskytne
podľa po/iadavick osádkv stroja.

4. Objednávateľom poskytnuté pohonne hmot\ nebudú predmetom fakturácie po^kytovaleľovi. ale na
/iiklade tejto /níluv \ si uplatni spotrebu pohonných hmôt objednáv ateľ.
Čerpanie a spotreba PI IM sa musí v\/naéíť na prvotnom doklade o v\kotiai i\ch práeacii.

5. Objednávateľ sa /íi\íizuje xabe/peeiť pre poskyiovuleľa počas trvania /míuv> opravárenské služby /a
úC'elom odstránenia menších /á v ad ňu /ákladc po/.iadania osádkx stroja. Tieto slu/b\ je objednávateľ
oprávnený iaklúrovať poskvtoutteľovi na /áklade doklíulu potvrdeného osádkou stroja.

6. Objednávateľ sa /avii/.uje. /e v ro/saliu a spôsobom uvedeným v tejto /mlu\e bude xabe/pečovať
obrábanie ním užívaného poľnohospodárskeho pôdneho fondu.



II. Cenv

Poskytovalo!" sa xava/ i i je po>k\lnúť ohjednávíiiePovi sluxby poskytnutím strojov a objednávateľ sa
xaviixuje /aplaliťxa i toto *,luxb\ \ termíne splatnosti i 4 dní odo dňa v > stav en in ťaktúr\ .
Ceny xa poskytnutie sú shtmnc-né po dohode a cena /u síti/bu xávisí od typu stroja u praco\nej operácie,
\ ktorej bude stroj vyu/.iiv.
V prípade, /e objednávateľ neuhradí cenu slnxieb v lehote splatnosti, poskytovateľ má prá\o na úroky
x omeškania x neuhradenej sunú vo vVškc dvojnásobku diskontnej sad/bv NBS platnej v prv\ deň
omeškania.

III. Ostatní' náležitosti

1. Objednávateľ je oprávnený riadiť a kontrolovať prácu osádkv si roj a dohodnutú touto /mluvou.
2. Prevzatie vykonaných prác a potvrdenie ich objemu vyjadruje objednávateľ denne svojím podpisom na

pracovnom výka/e obslub> stroja, ktorý pracovníkoví \ \ M Í I V Í poskytovatuľ pred xaeatim pn'iee.
Keklamácie je objednávateľ pminin \\konať ihneď po ich /isteni, ale najneskôr do 24 hodín po
vykonaní práce.

3. Poskxtovaíeľ je povinný /abexpečovať slu/b\ s odborntui starostlivosťou lak. ab\ sa dosiahol účel
riadneho obhospodarovania po/emkov objednávateľa, io však oexbavuje xodpovodnosti objednávateľa /a
riadne obhnsj.wdaro\anie nim u/ivanýeh po/cmko\.

4. ()bjcdná\ ateľje pov inin
a) pred xaéaíím prác

predložiť platnú poľnohospodársku mapu a odsúhíasiť > poskxtovalcľom v v'mer\ prác
riadne o/načiť všetky prĽká/k> na po/enikoch. ktoré b\ mohli spôsobiť škodu na technike a
obox.iuímiť s nimi osádku stroja pred vstupom na po/einok.

b) počas vykonávania prác /abe/pečiť
ubytovanie prĽ osádku a obsluhu strojov
vykonávanie dennej údr/h\ (uimtie motora a chladiča, apod.) a parkovania strojov na uxavrctom
a strá/enoin parkovisku

c) umo/niť stravovanie
V prípade, ak nedodržaním týchto povinností vxníkne poskvlovaleľov i škoda, je objednávaieľ povinný
uhradil' takto v/uiknutú škodu ihneď po v ý/v e |>osk> (ovíiteľa.

5. Poskytovalcľ je oprávnený. \ prípade porušenia podmienok dohodnutých v tejto /mltive. odstúpiť od
/mím v a ukonči!' poskytovanie slitxieb. V lomto prípade objednávateľ nemá nárok na náhradu škodv.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Právne úkonv neupravené v xmlu\e sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho
zákonníka.

2. /mluvu je možné menil' len písomnými doplnkami a dodatkami po vxájomnĽj dohode a ich obojstrannom
podpise.

3. /mluva nadobúda platnosť podpismi oboch /miu\ ných strán a účinnosť dňom x.ačatia prác.
4. /mluva je vyhotovená v troch exemplároch, / ktorých objednávateľ dostane jedno a poskylovateľ dve

vybolovenia.

V /emplínskcj Teplici, dňa 4.7.201 S.

^ ^

poskytovateľ


