
ZMLUVA O DIELO
uzatvorená v zmysle § 536 a naši zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení

neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:
AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o.
Hlavná 480
076 64 Zemplínska Teplica
IČO: 36204447
DIČ:2020032003
IČ DPH: SK2020032003
zastúpený Ing. Ivanom Šenkom, konateľom
ďalej len „ objednávateľ"

Zhotoviteľ:

AgroLand s.r.o.
Borčany 100
956 36 Borčany
IČO: 48 025 348
DIČ:2024180961
IČDPH:SK2024180961
zastúpený Ing. Štefanom Babišom, konateľom

ďalej len „ zhotoviteľ"

CLI
Predmet dohody

1. Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť túto zmluvu,
predmetom ktorej je vykonanie diela - dodávka ovocných výpestkov a odborný dozor
pri ich výsadbe a to konkrétne dosadbu 700 ks ovocných jabloňových výpestkov
odrody Rajka v ovocnom sade objednávateľa.

2. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje dodať ovocné výpestky objednávateľovi
a odborne dohliadnuť na ich správnu výsadbu, na základe požiadaviek objednávateľa a
objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú cenu a
riadne vykonané dielo prevziať.

3. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi svojich zamestnancov a techniku potrebnú na
zhotovenie diela.



CLU
Cena /a vykonanie diela

1. Na základe dohody zmluvných strán zaplatí objednávateľ na účet zhotoviteľa za
vykonané dielo sumu v celkovej výške ,- eur.

2. V tejto sume sú na základe dohody zmluvných strán zahrnuté náklady na dopravu,
cena výpestkov a odborný dozor a to nasledovne:

- ovocný jabloňový výpestok, odroda Rajka, podpnik M9
700ksx5,50€= 3850,-€

- odborný dozor pri výsadbe 500,- €
- doprava materiálu 300,- €

celkom 4650,-€
Uvedené ceny sú bez DPH.

3. Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú sumu za vykonanie diela, podľa bodu l
tohto článku do 15 dní odo dňa doručenia faktúry.

4. Zhotovíte!' sa zaväzuje vystaviť faktúru za vykonané dielo najneskôr do 30 dní odo
dňa odovzdania diela.

5. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania jej sumy na účet zhotoviteľa.
6. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb má zhotovíte!' právo účtovať

odberateľovi popri plnení aj úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka.

ČI. III
Termín plnenia diela

1. Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne do
30.11.2018, Tento termín je možné predĺžiť len na základe vzájomnej dohody
zmluvných strán alebo z dôvodu prípadných zlých poveternostných podmienok, kedy
sa termín predlžuje o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemohol začať alebo pokračovať
v dosadbe výpestkov. Za zlé poveternostné podmienky sa považujú dni, počas ktorých
prší alebo sneží, alebo ak denná teplota klesne pod bod mrazu.

2. Zhotoviteľ je povinný na žiadosť objednávateľa informovať ho o stave vykonaných
prác.

ČI. IV
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

1. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa tejto zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo.
2. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie diela v dni dokončenia diela. O

odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu.



CLV
Zánik zmluvy

1. Táto zmluva zaniká riadnym ukončením a odovzdaním diela zhotoviteľom
objednávateľovi a zaplatením ceny za dielo podľa ustanovení tejto zmluvy
objednávateľom zhotoviteľovi.

2. Táto zmluva môže zaniknúť aj na základe dohody zmluvných strán, ku dňu ktorý si
dohodnú.

3. Zhotovíte!'je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné
záväzky, a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela.

4. Odstúpenie musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne. V odstúpení musí
byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana odstupuje.

ČLVI
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zástupcami oboch
zmluvných strán.

2. Zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov, podpísaných
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

3. Pokiaľ v zmluve nieje dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený
ustanovenia Obchodného zákonníka.

4. Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, pojenom pre každého.

Objednávateľ
V Zemplínskej Teplici, dňa 21.11.2018

Zhotoviteľ
V Borčanoch, dňa 21.11.2018

Hlavná 48ÄPjínska Teplica, 076 (
7 (D DIČ: 2020032003

Ing. Ivan Seňko
Agropodnik SLAMOZ spol. s r.o.

AgroLand s.r.o.
95636, BorčanyiQO

SK20241S0961

Ing.Štefan Babiš
AgroLand s.r.o.

M


