Zmluva o poskytnutí poľnohospodárskych služieb pre rok 2012
Zmluvné strany :

Dodávateľ
Sídlo
Zastúpený

:
:
:

IČO
:
DIČ
:
Bank. spojenie :

Roľnícke družstvo podielnikov
Okružná 784/42, 972 41 Koš
Ing. Tallo Eugen – predseda predstavenstva
Ing. Fuleková Anna – členka predstavenstva
00201219
2020467691
SLSP a.s.., pob. Prievidza – č.ú. 0066513693/0900
Zapísané v : Obchodnom registri Okresného súdu – Trenčín
Oddiel Dr. vložka č. 124/R

Odberateľ:
Sídlo
Zastúpený

:
:

Obecný úrad Kocurany
Kocurany č. 105
Ing. ČičmanecVojtech

IČO, DIČ

:

00648868, 2021118011

Článok I.
Predmetom zmluvy je vykonanie služieb u odberateľa mechanizačnými
prostriedkami na pozemkoch, ktoré má odberateľ vo vlastníctve alebo v najme.
Článok II.
Odberateľ objednáva a dodávateľ sa zaväzuje vykonať poľnohospodárske práce za podmienok
uvedených v tejto zmluve v nasledujúcom rozsahu:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Druh práce :

Predpokl.termín
začatia :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Odhrňanie snehu

Názov stroja :

J. DEERE

ŠPZ :

Výmera v ha :

PD – 490 AD

0

21.1.2012

Presný termín zahájenia prác bude dohodnutý najneskôr 5 dní pred začiatkom prác s určením
počtu strojov. Dodávateľ služby vyfakturuje po vykonaní prác na základe výkazov potvrdených
odberateľom, so splatnosťou úhrady 14 dní po vystavení faktúry.
Dodávateľ bude používať vlastnú naftu.

–

2

-

Článok III
Kúpna cena a spôsob jej úhrady
Cena za služby je v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách stanovená dohodou nasledovne:
1/ Odhŕňanie snehu
Prejazdy

-

= 26,50 € / hod.
= 1,64 € / km

Uvedené ceny sú bez DPH
Článok IV
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/ Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami
oboch zmluvných strán
3/ Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno vykonať len vo forme písomných dodatkov,
ktoré nadobudnú platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
4/ Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka
5/ Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana
dostane 1 vyhotovenie
6/ Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu
porozumeli a súhlasia s ním, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi
svojich štatutárnych zástupcov.

V Koši dňa 21.1.2012
.................................................
odberateľ

..........................................
dodávateľ

POZNÁMKA
Zverejnená zmluva bola zmluvnými stranami podpísaná dňa 21.1.2012 a jej obsah je totožný s podpísaným a
opečiatkovaným originálom (okrem osobných údajov a údajov, ktoré nie sú zverejnené z dôvodu inej platnej
legislatívy), ktorý je uložený na Obecnom úrade Kocurany.

