
Zmluva o dielo 

uzatvorená v zmysle zákona č.513/91 Zb. Obchodný zákonník. 

 

      

I. zmluvné strany: 

 

  

 

Objednávateľ: ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o.  

065 48 Kyjov 248 

Zapísaný: v OR OS Prešov, Odd.  Sro., vl.č. 10265/P  

Zastúpený: Ing.  Milan  Semančík, konateľ 

Bankové spojenie: 6620725026/1111, UniCredit Bank Slovakia a.s., pobočka Prešov 

IČO: 36 446 084 

DIČ: 2020003469 

Tel: 0905612308 

Mail: msemancik@slnet.sk 

Osoba oprávnená jednať: 

vo veciach zmluvy : Ing.  Milan  Semančík 

v technických veciach: Ing.  Milan  Semančík 

 

Zhotoviteľ: Agromont Nitra, spol. s r.o.  
Zapísaný: v OR OS Nitra, Odd. Sro, vl. Č. 13129/N 

Zastúpený: Ing. Alexander Haulík, konateľ 

Bankové spojenie: 6618079029/1111, UniCredit Bank Slovakia a.s., pobočka Nitra  

IČO:  36 546 534   

IČ DPH: SK 2020153872 

Tel: 037/7720141-2 

Fax: 037/7720538 

 

II. Základné údaje o diele  

 

Predmet  zmluvy: Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmysle cenovej ponuky zo dňa 25.7.2013  predloženej  

v rámci verejného obstarávania (príloha č.1 tejto zmluvy) a za podmienok v tejto zmluve uvedených 

zrealizuje dielo Rybinová dojáreň 2x6 s elektronickými jednotkami „Touch Point“ 

a mliekomermi „SMART METER“ 

 

A. Technológia – podľa cenovej ponuky 

B. Montáž technológie 

C. Prevádzková skúška – zaškolenie obsluhy. 

D. Doprava technologických zariadení    

 

 

 

III. Termíny 

 

1. Zhotoviteľ vykoná dodávku podľa bodu II. do 3 mesiacov od objednania. 

 

 

IV. Cena za dodávku a montáž: 

 

       Cena za dodávku a montáž sa stanovuje dohodou. Ceny sú stanovené bez dane z pridanej hodnoty, 

ktorú bude zhotoviteľ účtovať v zmysle zákona č. 222/2004 v platnom znení. 

 

 



C e n y   s a   s t a n o v u j ú   n a s l e d o v n e : 

 

1. Cena za dodávku podľa 

    bodu II. A. .................................................................................. 75.294,- Eur    

 

2. Cena za montáž podľa bodu II.B ..............................................  10.400,- Eur 

 

3. Cena celkom .............................................................................. 85.694,- Eur 

 

 

Prevádzková skúška – zaškolenie obsluhy  a doprava technologických zariadení na farmu, podľa bodu 

II.C a II.D zmluvy  je zahrnutá v cene kompletnej dodávky 

 

 

V. Ostatné dohodnutia: 

 

Z m l u v n é   s t r a n y   s a   d o h o d l i : 

 

1.  Zhotoviteľ poskytuje  záruku 24 mesiacov od dňa odovzdania technológie dojenia podľa  bodu II. 

A   zmluvy  okrem  rýchlo sa opotrebujúcich súčiastok (hadice, klinové remene a  ostatné  gumové 

časti, na ktoré sa vzťahuje reklamácia v zmysle Obchodného Zákonníka).  

 

2. Objednávateľ    zabezpečí   bezpečné   uskladnenie    technológie.   Predmetná    technológia bude 

do úplného zaplatenia majetkom zhotoviteľa.  

 

3.  Konečnú    faktúru   za   samotnú  dodávku a montáž  technológie podľa bodu  II.A zhotoviteľ 

vystaví po dodávke technológie a splatnosť faktúry bude do 60  dní od dátumu zdaniteľného plnenia. 

 

4.  Zhotoviteľ zabezpečí servis a  dodávku náhradných  dielov  minimálne  na 10 rokov   po  

odovzdaní  dodávky s tým,  že po   uplynutí  záručnej doby sa tieto práce   budú   vykonávať  za  

úhradu.    

 

5.  V prípade „vis major – vyššia moc“, ktorá nastane po podpísaní tejto zmluvy (zmena zákonov, 

DPH, colných predpisov, omeškanie dodávky, atď.), je zhotoviteľ oprávnený posunúť termín dodávky 

a upraviť podmienky zhotovenia diela. Zhotoviteľ o týchto prípadných zmenách upovedomí 

objednávateľa do 14 dní od termínu, kedy sa zhotoviteľ dozvedel o prípadných zmenách, s čím 

objednávateľ súhlasí. 

 

6. Zhotoviteľ súhlasí, aby oprávnení kontrolní zamestnanci vykonali kontrolu obchodných 

dokumentov vo vzťahu k predmetu obstarania tejto zmluvy počas trvania realizácie projektu s PPA 

a počas 5-tich rokov po skončení realizácie projektu. 

     Oprávnení kontrolní zamestnanci sú: 

 a) poverení zamestnanci SOPO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR, 

Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly, 

 b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov 

zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole 

a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, 

       c)riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES 

 d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými 

predpismi. 

 

7. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami len v prípade 

schválenia ŽoNFP z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, výzva č. 2013/PRV/28 na 

predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.1 „Modernizácia fariem“ a po uzatvorení platnej a účinnej zmluvy 



o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci, v ktorého 

zastúpení koná Pôdohospodárska platobná agentúra, a príjemcom pomoci, ktorým je objednávateľ, ak 

sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť oprávneným kontrolným zamestnancom   kontrolu obchodných 

dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu. 

 

9.  Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné riešiť len po obojstrannej dohode  a to formou 

písomných dodatkov. 

 

10. V ostatných nedohodnutých  vzťahoch sa zmluvné strany  riadia  Obchodným  Zákonníkom SR. 

 

 

V Kyjove, dňa 14.10.2013 

 

Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing.  Milan  Semančík     Ing. Alexander Haulík 

konateľ,     konateľ, 

ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o.  Agromont Nitra, spol. s r.o. 

 

 

 

 


