
Obec PoproČ
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproé
v

Sp.zn.:S-256/2016

Z áp is v spís e
V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a doplnenÍ niektorých zákonov (zákon o slobode infonnácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnmiec obce Poproč zverejni a dňa
15.3.2016 na webovom sídle obce Poproč:

zmluvu sp. zn.: Š-256/2016

uzatvorenú dňa 15.3.2016

účinnú od dôa: 16.3.2016

zmluvné strany:

1./ Obec Poproc

Školská2,4424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovskym, starostom obce

a

2., Agroservis - Stred s.r.o.

Cmtorínska3481,97901 Rimavská Sobota

zastúpená Ing. Zsoltom Szabóom

predmet zmluvy:

rámcová zmluva - "Servis a údržba servis traktora"
>

obecpo'>ROé
teŽ.U!Í e

VPoproči, dňa 15.3.2016 ä%Súradu
Pepn
*

Ev^fíenková

zamestnanec obcé poverený zverejňovaním
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RAMCOVA DOHODA

uzavretä v zmysle § 566 576 a nésf. Obchodného zékonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien
a doplnkov (ďalej len ^Zmluva)

gr

Cl.l. Zmluvné stranv

1.10biednávateľ Obec Poproč
Sidlo: Obec Poproč, Školská 632/2,04424 Poproc
Zastúpenýaoprávnený
jednat' vo veciach zmluvy: Ing. Štefan Jaklovský
Bankovéspojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001
IČO: 00324639
DIČ: 2020746189
Tel: 055/4668170

e-mail:

starosta@poproc.sk
y

Ďalej len "Objednávateľ'

1.2Zhotoviter:
Sosídlom: ^to&efiUf.S-.SÍíSOď.r-o.
Zastúpený: (ŕ^Tbfž-r/JSŕŕ) 3^J, 993 o/f ^(H.ftítioT/i

/<>é, ^íoí/r^^ffoOsoby oprávnené rokovaf:
-voveciachzmluvných:
-voveciachtechnckých: /Aifc. ^OdQ^fLT ŕAt^S/Msk-í<
Bankové spojeníe: ŕľ

\/U(^.C(^
Číslo účtu:

^7-7 0200 OCOO CG2-Q ^ 3 ^3^3IČO:
DIČ: ^ w ^l
10 DPH:

^t2-oZ-309é3^Tel:
09/í< c?Z2. K-Í/(Fax:

fc rus ť ^6 l^c^g&s^. s ie-mail:

Ďalej ten "Dodávateľ

<r f

Cl. II. Uvodné ustanovenie

Touto zmluvou sa zmluvné strany dohodti na spolupráci pri poskytovaní služieb podľa nižšie uvedených
podmienok, ktorými sa budú riadiť ich obchodné vzťahy.



čl.lll.Predmetzmluvy

3.1 .Predmetom Rámcovej dohody je záväzok Dodávatefa dodať, poskytnúť alebo vykonať Objednávatefovi
v

počas platnosti a účinnosti Rámcovej dohody Plnenie ten na základe doručenia písomnej Ciastkovej výzvy
Objednávatefa na dodanie rámcovo zazmluvneného Tovaru, poskytnutie rämcovo zazmluvnenej Služby
alebo vykonanie rámcovo zazmluvneného Diela. vystavenej v súlade s podmienkami a v medziach
Rámcovej dohody a jej Zmluvnej špecifikácii, a to v rozsahu podľa takejto Čiastkovej výzvy a za ostatných
podmienok uvedených v Rámcovej dohode, a tomu zodpovedajúci záväzok Objednávateľa dodané,

v

poskytnuté či vykonané Plnenie v zmysle čiastkovej výzvy prevziať a zaplatiť zaň Dodávatefovi časť Ceny,
zodpovedajúcu splnenému rozsahu Rámcovej dohody. Pre vylúčenie pochybností ptatí, že Objednávateľ je
oprávnený, nie však povinný doručiť počas platnosti a účinnosti Rámcovej dohody Dodávateľovi akúkofvek
v

čiastkovú výzvu.

3.2. Na dodanie, poskytnutie alebo vykonanie Plnení v zmysle jednotlivej Čiastkovej výzvy Objednávaíeľa v
súlade s bodom 3.1. sa primerane budú vzťahovať ustanovenia týchto zmluvných podmienok, upravujúce
práva a povinnosti ObjednávateFa a Dodávateľa v súvislosti s dodaním, poskytnutim alebo vykonaním
takých Plneni obdobne, ako keby išlo o dodanie, poskytnutie alebo vykonanie takých Plneni na základe
samostatnej zmluvy, ktorä nemá charakter Rámcovej dohody (ďalej len "čiastková zmluva"),

3.3. Právny dôvod pre odstúpenie jednej zmluvnej strany od Rámcovej dohody ako celku je zároveň aj
v

právnym dôvodom pre odstúpenie tejto zmluvnej strany od každej doposiaF nesplnenej Ciastkovej zmluvy.
Prävny dôvod pre odstúpenie jednej zmluvnej strany od každej doposiaľ nesplnenej Čiastkovej zmluvy
zároveň predstavuje právny dôvod tejto zmluvnej strany pre odstúpenie od Rámcovej dohody v doposiaľ
nesplnenej časti.

3.4. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú v trvani najviac 12 kalendámych mesiacov od momentu
uzavrctia.

v

3.5. Zadávanie Ciastkových výziev Objednávateľa na základe a počas platnosti Rámcovej dohody sa bude
realizovať písomnou formou s periodicitou a minimálnymi objemami vyplývajúcimi z príslušnej Zmluvnej
špecifikácie Rámcovej dohody.

3.6. Lehota pre dodanie, poskytnutie alebo vykonanie Plnenia na záktade čiastkovej výzvy plynie odo dňa
doručenia predmetnej Čiastkovej výzvy Dodávaterovi, pričom nebude kratšia ako lehota na tente účel
uvedená v Zmiuvnej špecifikácii Rámcovej dohody, inak kratšia ako lehota primeraná povahe PlnenÍ, ktoré
sú predmetom čiastkovej výzvy.

V

3.7. V prípade, že na základe Ciastkových výziev v súlade s bodom 3.1.dôjde k vyčerpaniu zazmluvneného
rámca podľa Rámcovej dohody, Objednávateľ nebude na základe takejto Rámcovej dohody už oprávnený
zaslať Dodávateľovi žiadnu ďaíšiu Čiastkovú výzvu.

3.8. V prípade, ak predmetom Rámcovej dohody je opakované plnenie spočivajúce v dodaní Tovaru na
základ Čiastkových výziev, sú zmluvné strany vo vzťahu k určeniu ceny Tovaru pre každú Čiastkovú výzvu
počas trvania Rámcovej dohody povinné prehodnocovať cenu Tovaru s ohfadom na vývoj cien
porovnatefných tovarov na relevantnom trhu, pričom ak sú ceny na trhunižšie. než cena uréená v zmysle

v

Rámcovej dohody, sú povinné určiť cenu pripadajúcu na prís'ušnú Ciastková zmluvu najv'ac v sume
priemem medzi tromi najnižšími cenami zistenými na trhu.



3.9. Spôsob, akým zmluvné strany budú zisfovať ceny na účely bcwju 3.8, je na dohode zmluvných strán,
pričom na účely porovnania cien:
a) je obdobím, za ktoré sa ceny porovnávajú, obdobie šiestich mesiacov bezprostredne predchádzajúcich
urceniu ceny za opakované plnenie a
b) zmluvné strany musia vziať do úvahy aspoň tri cenové ponuky na identické alebo zastupiteľné tovary, ak
v čase ich zisťovania existujú.

v

3.10, Pokiaľ Dodávateľ vo vzťahu ku konkrétnej Objednávateľom domčenej Čiastkovej výzve nepristúpi na
úpravu ceny Tovaru podfa takej Ciastkovej výzvy na cenu urcenú na základe bodu 3.9, je Objednávateľ,
ktorý je verejným obstarávateľom, oprávnený písomne vypovedaf Rámcovú dohodu v lehote troch
mesiacov od doručenia výpovede.

Čl. IV. Špecifikácia obsahu rámcovej dohody

4.1. Dodávateľ sa zaväzuje v súlade a za podmienok stanovených touto Rámcovou dohodou vykonávať
diagnostiku traktora, ktorý je vo vlastníctve Obce Poproč, dodávku servisných opráv, nutnú výmenu
opotrebovaných náhradných dielov, vrátane ich dodávky a dopravy.

v

4.2. Plnenie bude DodávateF poskytovať na základe Čiastkovej výzvy Objednávateľa, ktorá môže byf vo
fprme písomnej, elektronickej alebo aj telefonickej, do dvoch pracovných dni od vyzvania Dodávateľa
Objednávateľom na Plnenie čiastkovej výzvy.

čl. V. Ceny, dodacie a platobné podmienky

5,1. Cena služby, uvedenej v bode 4.1. je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskoréích predpisov.
5.2. Za poskytnuté služby prináleží Dodávatefovi odplata. Celková cena za Plnenie, špecifikované v bode
4.1.je počas trvania tejto Rámcovej dohody,najviac ^..Í5^.\.<^ EUR bez DPH.
5.3. Cenník predmetu Plneniaje neoddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej dohody.
5.4. Platobné podmienky: Faktúra bude vyhotovovaná Dodávatefom so všetkými náležitosfami daňového
dokladu, so splatnosťou 14 dni od jej doručeniá Objednávateľovi.

w

Cl. VI. Cas plnenia

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Rámcová zmluva bude trvať odo dňa nadobudnutia účinnosti
zmluvného vzťahu do 31.12,2016 alebo do doby vyčerpania dohodnutého maximálneho finančného
rozsahu predmetu Plnenia.
<r

čl. VII. Všeobecné dojednania

7.1. Túto zmluvu Je možné meniť len so súhlasom obidvoch zmluvných strán, a to písomne, formou dodatku
k tejto Zmluve.
7.2. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom
vyhotovení.
7.3. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúci deň po dni zverejnenia tejto Zmluvy na webovej stránke Objednávatefa.



AGROSERVIS.STRED S.R.O.

JOHN DEEREprevädzka Turnianska Hová Ves
krusinsky@ftgsstred.sk, mfhok@iagsstred.sk

Príloha é.1 I ObjednávkovynstcTíO/2015TNV
Odberatef Druhstroja TRAKTORY

Názovflrmy ^bec^O TOc____ Typstroja 5720Traklor
Adresa Výrobnéč. L0572qE462S72

PSč Sarv. strodisko AgroservÍs-Stred,TIMV__-ľ
Telefón Serv. techník Mihok Ladisfav

ičo
IÔDPH

Objednávacie éislo Názov Množstvo Cena bez DPH Cenaspotu bez PoznámkaDPH
RE62419 palLvoyy filter 26,01  26,01  

AL153517 palivovyfitter 30i22 30,22  
RE504836 motorQvyfilter 16,62  16,62  
HAY GARD otejhydr 100 2,82  282,00  
JD PLUS olejmotor 50 3,09  154,50  
SPIRAX oleLkoncpvy prevod 20 3,74  74,BO 

REÍ04829 símerins 15,71  15.71  
R121593 ppdložky 10,55  10,55  
R20427 podlozky 19,40  19,40  
R113780 Ipžjsko 39,01  38,01  
RE45896 ložisko 22,67  22,67  
R121594 podložky 4.54  4,54  
SJ10177 Piynoyá vzpera 165,73  165.73  

RE205625 Hydromotoŕ 1341,42  1341,42  
RE232278 Lano 151,73  151,73  
RE207638 Bowden 185,64  185,64  
AL68577 Venti) 526,43 < 526,43  

AL200837 Rameno 332,23  332,23  
AL2009&4 Rameno 170.73  170.73 ť
AL2Q1127 Fiahlo 566,06  566,06  
AL200979 Rychlos^tyka 68,73  68.73  
RE546917 Vpdne čerpadlo 454,01  454.01  
RE487Ô6 ryska 118,78  118,78  

AL200918 Visko 205,09  2Q5,09 
AL1S6080 Spanpvak 217,15  217,15  
AL157596 Klarika 65,80  65,80  
L114293  iovyremen 69,65  69,65  

RE194954 Nadra 217,92  217,92  

Prács predbezne 50 28,00  1 400M l ť
Pregravne 500 0,80  400,00  

Náhradné diely pouíité prí oprave stroja, ktoré nie sú zahrnuté v tejto objednávke budú dodané za zvyŕiodnené ceny.

Spolu bez DPH 7 353,13   1
ZFava 0,00%:

ť
Dátum;

ŕ~

Vypracoval: Cena po zfave
Kontaktná osoba: OezDPH 7353,13  

Tetefón:

^s. lu s DPH I S 823,76  
^ ?^ ÄO

otô? taí'
^ rígroservis - Streds.r.o.&ľ3

^ fť\

<tí ;-< úntarin8ka348l.9790l\ ŕ,

pj^Ítka^poófns^edfSei ^ ^ ^.
erateťa o ^ íČO:45689732n^2 17.A- ^>. -^ */ íŕk íŕ OPH-. SKŠO' \V (9)

.* ^2



SERVISNÁZMLUVAč...

uzatvorená podťa § 269 odsek 2 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi zmluvnými stranami

DodávateF OdberateF

Obch. meno: Agroservis . Stred s.r.o. Obch. meno: Obec Poproč
Cintorínska 3481 v

Sídlo; Sídlo: Skolská 632/2,044 24 Poproč979 01 Rimavská Sobota

IČO: 45689792 IČO: Q0324639
r

IČ DPH: SK2023096317 10 DPH:
If

2020746189

OS Banská Bystrica, odd. Sro, v!. ô.Zápis v OR: Zápis v OR:18826/S
Bank. Bank.r

VÚB, a. s. Prima banka Stovensko, a.s.1 * r

spojenie: spojenie:
Č. úctu: 2984294353/0200 č. uétu:

IBAN: SK77 0200 0000 0029 8429 4353 IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001

Konajúci: Ing. Zsolt Szabó Konajúci: Ing.ŠtefanJaklovský
Email: szabozs@agroservis.sk Email: starostaiaíDOproc.sk

TeL: 035/7740556 Tel.: 055/4668170

v

Cl.1.

PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je stanovenie podmienok, na základe ktorých bude dodávateF poskytovať odberateľovi
v pozáručnom období servisné služby a dodávať náhradné diely (ďalej len ND) za zvýhodnených podmienok.

2. Do servisných služieb je zahmutá predsezónna oprava, bežnä oprava a údržba strojov uveden^ch v prilohe 0.1.
3. Predsezónna oprava strojov John Deere bude v termíne:

Typsfroja Tem vykonaFtta predsezónnej opravyM ŕr'dv t f r>f; ^
,^>' /ť '^ vf v A."' .- -^ Ľ 1r rt/^T

.f- .t.ŕ J. ^^í f-
+

Traktory, teleskopické nakladače, samohybné postrekovače, obilné 1.11.2015-15A2016
kombajny, rezačky

v

Cl.ll.
v_

PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB

1. Servisné služby budú odberatefovi poskytované na základe objednávok, ktoré musí dodávafeF potvrdif.
2. Pri predsezónnej oprave je dodávatef povinný v spolupráci s odberatetom v predsíihu vykonať obhliadku stroja a následne

vypracovať cenovú ponuku, podFa ktorej bude oprava vykonaná.
3. Odberateľ na základe vypracovanej oenovej ponuky a jej podpisom dáva súhlas s vykonanim predsezónnej opravy.
4, Dodávateľ j& povinný bez zbytočného odkladu informovať odberateľa o všetkých skutoĎnostiach, ktoré môžu ovplyvniť

priebeh a rozsah vykonávania servisnej činnosti.
5, V pripade, že oprava stroja bude vyžadovať výmenu ďalších súčiastok, ktoré nebolo možné pri obhliadke stroja predvídaf,

je dodávateF povinný bezodkladne o tom informovať odberateľa.
6. Odberatef je povinný vytvoriť servisným technikom dodávateľa primerané pracovné podmienky pre výkon servisnej služby,

ktoré zodpovedaiú platným hygienickym a bezpečnostným predpisom.
7, Odberatef pri oprave stroja mimo servisného strediska zabezpeéí v prípade potreby na viastné náklady potrebnú technickú

pomoc (napr. žeriav, naktadač a pod.) a zaskolených pomocnikov v ziadanom počte.
8. Ak pracovné podmienky nie sú vhodné pre vykonanie servisného zásahu, je odberateF povinný na vlastné nákiady pristaviť

stroj do dielne servisného strediska.
9. Po dokončenf opravy stroja alebo urobeni technickej údržby je odberatef povinný svojím podptsom potvrdiť vykonanie a

prevzatie dohodnutej práce.
10. Vykonanie pravidelnej technickej údržby Je odberateF povinný nahlásiť dodávateíovi v dostatočnom predstihu.
11. DodávateF zodpovedá za odborné a kvalitné vykonávanie opravy stroja.
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12. Dodávateľ poskytuje na opravy adodané náhradné diely záruku 180 dnl odo dňa uRončenia montáže díelu do stroja
servisným technikom dodávatefa. Výnimku tvoria náhradné diely, ktoré sú zaradené medzi spotrebný materiál (tzn. filtre,
klinové remene, a pod.).

13. Záruka sa nevzťahuje na opravy a poruchy náhradných dielov, ak nastali z dôvodu nesprávneho použlvania, zásahom
tretej osoby (napr. úprava výkonu motora - chiptuning), použitim iných olejov aiebo mazív ako sú predpísané výrobcom,
používaním znečisteného paliva ana súôíastky namontované do renovovaných komponentov, ktoré riešil odberateľ
individuáine.

Čl. 111.

CENA, FAKTURÁCIA, ZĽAVY A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena za sen/is pozostáva zceny za prácu, zceny použitých náhradných dielov az ceny za dopravu. Ceny nezahŕňajú
sadzbu DPH.

2. Cena za tovar a služby vychádza z aktuálneho cenníka, ktorý je na požiadanie k nahliadnutiu u dodävateía.
3. Prí určen í výšky ceny za služby a zľavy za tovar bude zohfadnená \fýska už existujúcich a splatných pohíadávok :

- dodávateľa voči odberatefovi za poskytnutý servis a dodané ND a

- spoločnosti AGROSERVIS spol. sr.o.. so sldlom : Hadovská cesta 6, 945 01 Komámo. IČO : 31441 751.
zap.v Obchodnom reg. Okresného súctu Nitra, oddie! Sro, vloika č. 3422/N voči odberatel'ovi za poskytnutý servis
a dodané ND a

- spoločnosfi Agroservis - Západ s.r.o. so sídlom ; Hadovská 6, 945 01 Komámo. IČO ; 46153 551, zap, v Obchodnom
reg- Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 28901/N, voči odberateľovi za poskytnufyf servis a dodané ND,

pričom pre určenie výšky existujúcich a splatných pohFadávok bude vypočítaný súôet existujúcich a splatných pohFadávok
dodávatefa, spoločnosti AGROSERVIS spol. sr.o., spoločnosti Agroservis - Západ s.r.o., voči odberatefovi
krozhodujúcemudňu,

Rozhodujúcim dňom je dátum vystavenia faktúry, priôom zfava z ceny za služby a tovar sa bude znižovať so zvyšujúcou sa
výškou existujúcich a splatných pohradávok dodávateťov voči odberatefovi za poskytnuty servis a dodané ND, vypočltanou
podfa ôl. III. ods. 3. tej'to zmluvy a to nasledovne:

PoiehotespIánostíjtievjacakoSôíN-ť *+-.'? -!f .f
>>

Existyjáce pohfadávky 23 servis ma?c ä& výšky 5% z mmróoro&i^ ^ Pp tehote sptatnostt viac ako 60 dní
vyŕakturovanej hodnaty sDPHzaservfô anfeviacakolSQdníí

anähra(iné(iielypo$ptetnositi . >ff

\..,^^^:,-^^ aNO .ťt* ^"ť" 1 Jtfŕ.
V- ^t f ŕ.4 .>. ŕ J?

($platnosť, výékaí 1 f1 + I ->4 >, t. ..5-1 ť * '-'1 .V

\+ h^+ n ŕ4. J-
I- "ŕ ;

ftodinovásarfzba zFgtíaflaND hoďnová sadzba1.^ Ľ, í u zľavanaMD.^ ŕ p Í<F- tII k
* f 1 .s^- V 1

f-'. .? .^. / .s<f >h t;
4 .^

hA tUU >

Predsezónna oprava stroja 28,-Eur 20% 28,-Eur 10%ro

Bežná oprava stroja 28,-Eur 10% cenníkovácena 0%

Dopravné náklady 0,80 Eur/km

4. Pri predsezónnej oprave strojov jde o poskytnutie jednorázovej zl'avy na použité náhradné diely.
5. Minuloročná vyfäkturovaná hodnota s DPH za servis a ND, vyfakturovaná dodávaterom, spoločnosťou AGROSERVIS spol

sr.o., spoloônosfou Agroservis - Západ s.r.o., voči odberaterovi, bude zahŕňať hodnotu faktúr za obdobie 1.10.2014 -
30.9.2015.

6. Na základe prevzatia servisných sluiieb alebo dodaných náhradných dietov dodávatef vystavi faktúru, ktorú sa odberateľ
zaväzuje uhradiť v stanovenom termfne splatnosti.

7. Zvýhodnené sadzby za predsezónnu opravu sa vzťahujú len na sfroje, ktoré absolvovali predsezónnu opravu vobdobí
uvedenom v 01.1, bod 3.

Čl. IV.
ZMLUVNÉ POKUTY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. V pripade omeškania odberatefa s platením faRtúry za dodaný tovar alebo služby, dodávateľ má právo na zmluvnú pokutu
vo výške 0,05 % z nezaplatenej čiastky za každý deň Ťrvania porušenia povinnosti zaptatif faktúru.

2. Dodávater je oprávnený od tejto zmiuvy odstúpiť v prípade, že odberateí závažným alebo opakovaným spôsobom porušil
zmluvné podmienky Medzi závažné porusenie zmluvných podmienok patrí aj neuhradenie faktúry za poskytnuté služby
a dodané náhradné diely riadne a včas.

3. Odstúpenfm od zmiuvy, zmluva zaniká dňom, keď bolo odstúpenie doručené odberateFovi. Odstúpením od zmluvy zanikajú
vsetky práva a povinnosti strán vyplývajúce zo zmluvy.
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4. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku dodávatera na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvnej povinnosti
zo strany odberatera, ani nároku dodávatefa na dohodnutú zmluvnú pokutu.

ČI.V.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1, DodávateF si vyhradzuje právo zastaviť poskytovanie servisných služieb vrátane dodávok náhradných dielov, pokiaľ
nebudú v plnom rozsahu uhradené všetky jeho splatné pohľadávky voči odberateíovi za poskytnuté služby a náhradné
diely, resp. ak dodávatef neurcí inak. Dodávater sa nedostane do omeškania zo splnením svojho záväzku pokiaľ j'e
odberateí v omeškani so zaplatenim splatných zäväzkov voči dodávaterovi.

2. Táto zmluva nadobúda platnosf jej podpisaním aje uzatvorená na dobu urcitú do 31.10.2016, pričom je platná len na
území Slovenskej republiky.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi vzniknú z tejto zmtuvy alebo v
súvislosti s ňou, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie ako aj sporov ohFadom pohľadávok nad 150 dní, sa
budú prejednävať a rozhodovať v rozhodcovskom konani pred Arbitrážnym súdom - stálym rozhodcovským súdom
zriadenom pri záujmovom združeni právnických osôb "Arbitrážny súd Banská Bystrica", so sídlom Na Troskach 22, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 45745633, (ďalej len ,^S"), a to za podmienok a podfa pravidiel vymedzených Štaíútom AS a
rokovacím poriadkom AS zverejnenými na www.arbitraznysud.sk, Spor je oprávnený rozhodnúť jediný rozhodca, ktorého
menuj'e predsednictvo AS zo zoznamu rozhodcov vedenom pri AS. Strany sa zaväzujú podrobiť rozhodnutiu AS. Zmluvné
strany sa dohodli, že v zmysle ust. § 22a zákona č. 244/2002 Z, z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších právnych
predpisov môže AS na návrh účastníka rozhodcovského konania nariadiť predbežné opatrenie aj bez vyjadrenia druhého
účastníka rozhodoovského konania.

4. OdberateF prehlasuje, že osoba uskutočňuj'úca úkony súvisiace s touto zmluvou v jeho mene, je oprávnená na vykonávanie
tohto úkonu. V prípade, že osoba, ktorá konala v mene odberateľa a spôsobila dodávateFovi škodu súvisíacu s touto
zmluvou, odberateľ sa zaväzuje v plnej výške vzniknutú škodu nahradiť.

5. Dodávateľ a odberateľ sa dohodli, že dolu podpfsaný šíatutámy zástupca odberatefa, súôasne aj ako ručiteľ berie na seba
povinnosť voči dodávatefôvi, že uspokoji všetky pohľadávky dodávateFa ^fyplývajúce z tejto zmluvy, ak ich neuspokojj
odberateF.

6. Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach a každý zo zmluvných strán dostane jeden exemplár. Akékorvek zmeny
tejto zmluvy musia byf učinené pfsomnou formou.

7. Písomnosti sa doručujú na adresu uvedenú v tejto zmluve alebo na poslednú známu adresu a považujú sa za doruŕiené
dňom prevzatía, odopretia zásielku prevziať, alebo uplynLstím odbemej l^ioty. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne
oznámiť druhej zmluvnej strane akúkofvek zmenu svojich kontaktných údajov.

8. Podmienky ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa primerane riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonnfka.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základs slobodného prejavu vôle, zmluvu pred Jej podpisom preéitali

jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak
súhlasu preto túto zmluvu podpisujú.

V Tumianskej Nove Vsi dňa; 09.03.2016

Agroservis - Stred s.r.o.
Ciotorinska 3481,97901 ta
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Príloha č.1 - Zoznam strojov
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