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Rámcová zmluva o poskytovaní služieb  

„Mechanizmy“ 

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 
 (ďalej ako „objednávateľ)  
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 
 (ďalej ako „poskytovateľ) 
 
 
Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení zmluvy : 
 

I. Predmet zmluvy 
 
1. Predmetom zmluvy je odplatné poskytovanie služieb za účelom výkonu poľnohospodárskej 

výroby – chov hospodárskych zvierat objednávateľa v rozsahu dohodnutom s poskytovateľom 
touto zmluvou.  

2. Predmetom zmluvy je poskytovanie mechanizovaných služieb v sídle objednávateľa a jeho 
ďalších prevádzkach, najmä v činnostiach spojených s chovom hospodárskych zvierat. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby podľa tejto zmluvy denne spravidla v čase od 4:00 
do 20:00 hod. a v objeme maximálne 200 hodín mesačne.  

4. Poskytovateľ poskytne objednávateľovi komplexnú službu mechanizmami (traktory, nakladače 
a nákladné automobily) na výkon požadovanej činnosti u objednávateľa, pričom náklady  
na techniku a jej prevádzku, vrátane PHM, obsluhy a zabezpečenie činnosti, znáša v plnej miere 
poskytovateľ.  

5. Poskytovateľ sa zaväzuje mať počas trvania tejto zmluvy v prevádzkyschopnom stave flotilu 
minimálne desiatich mechanizmov vhodných na výkon činností, ktoré sú predmetom zmluvy.  

6. Objednávateľ si objednáva u poskytovateľa mechanizované služby a poskytovateľ sa zaväzuje 
ich poskytovať v rozsahu požadovanom objednávateľom.  

7. Poskytovateľ je prevádzkovateľom živnosti :  
služby poskytované v poľnohospodárstve a chovateľstve,  
medzi ktoré patria aj služby poskytované mechanizmami, najmä preprava, nakládka a vykládka, 
miešanie a dávkovanie.  

8. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi dohodnuté služby a objednávateľ  
sa zaväzuje zaplatiť za tieto služby cenu podľa článku II. tejto zmluvy.  
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II. Cena služby a platobné podmienky 
 

1.  Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli na základných sadzbách  za poskytnuté služby podľa 
použitého druhu mechanizmu, ktorým bude vykonávaná požadovaná činnosť :  

Služba / Práca mechanizmom  
Druh mechanizmu 

Jednotková 
cena 

EUR/hod. 
Poznámka 

Traktor  (    0 –   70 HP) 24,00 
Vrátane pracovného náradia, 
návesu alebo prívesu 
ťahaného/poháňaného 
traktorom 

Traktor  (  71 – 120 HP) 32,00 

Traktor  (121 – 180 HP) 34,00 

Traktor  (181 – 260 HP) 44,00 

Traktor  (261 –        HP) 52,00 

Nakladač (  0 –   80 HP) 30,00  

Nakladač (81 – 100 HP) 38,00  

Nákladný automobil (0 –  3,5 t) 22,00 

Vrátane ťahaného prívesu Nákladný automobil (3,6 –  8 t) 26,00 

Nákladný automobil (8,1 –     t) 42,00 

Nákladný automobil špeciálny cisternový 44,00  

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

3. Jednotková cena je dohodnutá ako cena za 1 hod. prevádzky stroja u objednávateľa, vrátane 
prestojov, prestávok a obmedzení v práci stroja, ktoré vznikli z dôvodov na strane 
objednávateľa.  

4. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi zľavu v % z hodnoty mesačného objemu 
vykonaných prác v prípade, ak v príslušnom kalendárnom mesiaci dosiahne limit objemu služieb 
prác mechanizmami pre objednávateľa, takto :  
4.1.   2 % zľava pri objeme služieb   50 – 100 hodín za kalendárny mesiac  
4.2.   5 % zľava pri objeme služieb 100 – 150 hodín za kalendárny mesiac 
4.3. 10 % zľava pri objeme služieb 150 – 200 hodín za kalendárny mesiac 

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

kalendárny rok, pričom cena sa upraví o príslušnú % zmenu inflácie; 
5.2. spotrebiteľských cien pohonných látok, na základe údajov štatistického úradu o zmene 

spotrebiteľskej ceny za porovnávané obdobie v porovnaní s cenou k 1.1. kalendárneho 
roka, pričom cena sa pre nasledujúce obdobia upraví o ¼ zmeny spotrebiteľských cien.  

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

6. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru za poskytnuté služby na základe vzájomne 
odsúhlasených a objednávateľom odkontrolovaných výkonov zvyčajne za kalendárny mesiac.  

7. Faktúry budú vystavené s termínom splatnosti 60 dní odo dňa vystavenia faktúry.  
8. V prípade, že objednávateľ neuhradí cenu služieb v lehote splatnosti, poskytovateľ má právo  

na úroky z omeškania z neuhradenej sumy vo výške dvojnásobku diskontnej sadzby NBS platnej 
v prvý deň omeškania. 
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III. Ostatné dojednania 
 
1.  Objednávateľ je oprávnený spolupodieľať sa na riadiacich činnostiach prác, riadiť a koordinovať 

ich výkon s poskytovateľom a kontrolovať kvalitu a rozsah činností dohodnutých touto zmluvou. 
Rozdiely oproti dohodnutým štandardom je objednávateľ oprávnený namietať písomne, 
spravidla na pracovnom výkaze stroja a poskytovateľ je, v prípade oprávnenosti námietok, 
povinný poskytnúť primeranú zľavu. 

2. Poskytovateľ s objednávateľom sa dohodli na dennom objednávaní služieb spravidla do 7:30 
hod. a poskytovateľ sa zaväzuje nastúpiť na výkon takto objednaných prác v požadovanom 
čase, alebo najneskôr do 1 hodiny od objednania. V prípade nedodržania tohto záväzku 
poskytovateľom, je poskytovateľ povinný nahradiť objednávateľovi takto vzniknutú škodu. 

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

4. Objednávateľ aj poskytovateľ 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.  

5. Objednávateľ má nárok na náhradu škody spôsobenú zanedbaním povinností vyplývajúcich 
poskytovateľovi z tejto zmluvy alebo za škodu spôsobenú poskytovateľom pri výkone 
objednaných činností. Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody za škody spôsobené 
vykonanými činnosťami, ak boli vykonané podľa pokynov objednávateľa.   

 

V. Trvanie a zánik zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a minimálne na obdobie do 31.12.2020. 
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. Zmluvná strana, ktorá porušila zmluvné podmienky, nemá nárok na náhradu škody.  
4. 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. 

5. Zmluvné strany sú oprávnené túto zmluvu vypovedať po uplynutí minimálnej doby trvania 
uvedenej v bode 1 a vo výpovednej lehote 6 mesiacov, ktorá začína plynúť nasledujúcim dňom 
po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

6. 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.  
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IV. 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 objednávateľ dostane dve vyhotovenia  
a poskytovateľ 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 20.1.2017.   
 

 
 
 
 
 
 
 

........................................................... 

 
 
 
 
 
 
 

........................................................... 

Ing. Ivan Seňko 
Školský poľnohospodársky podnik, n.o. 

Ing. Jaroslav Spišák 
AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. 

 


