Zmluva o poskytnutí poľnohospodárskych služieb v roku 2015

Čl. I
Zmluvné strany :
1.

Dodávateľ:
Obchodné meno :
Sídlo
:
Zastúpený
:
Zapísané v
:
IČO
:
DIČ
:
Bankové spojenie :

2/

Odberateľ :
Obchodné meno
Sídlo
Zastúpený
IČO, DIČ

:
:
:
:

Roľnícke družstvo podielnikov
Okružná 784/42, 972 41 Koš
Ing.Tasllo Eugen
Peťovský Marián
Okr.súd Trenčín, oddiel Dr, vložka č.124/R
00201219
SK2020467691
SLSP a.s. Prievidza 66513693 / 0900
Tatra banka, a.s. : 2626050850/1100
Obecný úrad Kocurany
Kocurany č. 105
Ing. Čičmanec Vojtech
00648868
2021118011

Článok II. – predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je vykonanie poľnohospodárskych prác u odberateľa
Špecifikácia :

Odŕňanie snehu

Článok III.
Odberateľ objednáva u dodávateľa a dodávateľ sa zaväzuje vykonať poľnohospodárske
práce v r. 2015 za podmienok uvedených v tejto zmluve.
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Článok IV.
Cena za služby je v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách stanovená dohodou nasledovne :
1/ Odŕňanie snehu
2/ Prejazdy- traktor

-

26,50 € /hod.
1,64 € / km

Ceny sú bez DPH, včetne PHM
Dodávateľ služby vyfakturuje po vykonaní prác na základe výkazov potvrdených odberateľom, so
splatnosťou 14 dní po ukončení služieb.
Pri nedodržaní termínu splatnosti sa učtuje penalizácia vo výške 0,05% z nezaplatenej
čiastky za každý deň omeškania.
Článok V.
1. Odberateľ je povinný riadne označiť všetky prekážky na pozemkoch, ktorých prehliadnutie
by mohlo spôsobiť škodu na technike. O týchto skutočnostiach je povinný oboznámiť
osádku pred vjazdom na pole. V prípade nedodržania tejto povinnosti odberateľ je povinný
uhradiť dodávateľovi vzniknutú škodu.
2. Odberateľ pred zahájením zberových prác predloží dodávateľovi hospodársku mapu, na
základe ktorej je možné odsúhlasiť výmery. V opačnom prípade bude pre fakturáciu prác
záväzná výmera zistená dodávateľom.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami
4. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od dňa podpísania zmluvy do 31.12.2015
5. Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s textom tejto zmluvy a na základe slobodnej vôle
ju podpisujú.
6. Vzťahy neuvedené v tejto zmluve sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
7. Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží
po jednom rovnopise.

Opatovce nad Nitrou, dňa 04.01.2015

----------------------------------Odberateľ

-----------------------------------Dodávateľ

