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NÁJOMNÁ ZMLUVA

Bérleti szerzódés
Nájomca:

-

Obchodné meno:
Cégnév

AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o.
Hlavná 480, Zemplínska Teplica, 076 64
IČO : 362Q4<M7'.!) CIC : 2020032003

Sídlo:
Székhefy
- Zastúpený:

/l

Céges képviselet

IČO:
Regisztrációs szám

DIČ:
Adóhivatali szám ÁFA
-

Bankové spojenie
Bankszámla elheiyezve

-

Číslo účtu:
Számiaszám
EČ-CÚ
Európai unió kereskedési szám

- Telefón:
- Fax:

Prenajímateľ:
-

Cégnév:
Obchodné meno

GYENES KÁROLY E V
SfalkKentmárton. Békľúľu
Adószám: 4 t ,;Q895'.2-23
vt-S2.: 4339570
; 1i732- J 98-20003050

Székhely:
Sídlo
-

Céges képviselet:

£y£j(J£S>

K^^-OLy

Zastúpený
-

Regisztrációs szám:
/ČO

Adóhivatali szám ÁFA: t-j(J ^ý<ŕž £3 £<ŕ
DIČ

- Bankszámla elhelyezve: & f ŕ
Bankové spojenie

- Számlaszám: b U 9 > ^ *é"3 S ^3 ro 4 X &J J J" Oo
C/sto Oôŕu

S

tif/Fr

' 0~rpl/H' c/// ^

- Európa) unió kereskedési szám
EČ-CÚ
- Telefón:
-

Fax:

1. Uzatvárajú na základe ustanovení Obchodného zákonníka túto zmluvu.
A kereskedelmi Tôrvénykônyv szerínt szerzôdési kôtnek.
l.

Predmet zmluvy
A szerzodés tárgya
1. Predmetom je vykonanie prác dodávateľom pre odberateľa na zabezpečenie
dole uvedenej práce.
A szerzodés tárgya a szolgáltató álta! až alultrott munkálatok elvégzése.

H.
Požadované práce
Igényelt munkák
1. Požadované množstvo práce obilniny na kombajnový zber

.ha.

Igényelt munkálatok a gabonafélék begyujtésére gabona kombájnnal
Typ stroja
/Gép típus/

ŠPZ
/Rendszám/

CL/^^L

LEtfot/

fá?/r g/£/ť.

č//j/f J

J/lfrv

$(tv ^ &

f/l-

/<"A0/t//t JŽT-V/SÔ

$

.ha.

Výrobné číslo
/Gvártási szám/

#4//f í c

2. Skutočné množstvo prác bude odsúhlasené zmluvnými stranami po ich
uskutočnení a bude slúžiť ako podklad k vyúčtovaniu.
A begyújtési munkák elvégzése után a szolgáltató a számiát a kólcsonos
egyeztetés alapján fogja kiáilítani, ameiynek alapján lesz a számlázás.

m.

Miesto vykonanej práce
A szolgáltatás helye
1. Práce sa vykonajú v katastrálnom území obce . . . , 3 í

.

A munkálatok a beírí falu határában lesznek végezve

IV
Cena za službu
A szolgáitatás ára
/. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za 1 ha vykonanej práce vrátane
motorovej nafty je

EUR.

A szerzôdó felek megegyeztek, hogy 1 ha eivégzett munkáért, mely tartaimazza

a gázolaj árát is
2.
Do
Do

4ľ../.r"

...EUR.

Splatnosť faktúry po ukončení prác

<5o

dní

.dní

..

A számlák kifizetése a munkák elvégzése után
napon belul

%

napon belul

%

3.
Úhrada faktúry cez bankový účet alebo v hotovosti.
A szátnla átflzetése Iehet banki átutaláson keresztu! vagy készpénzben.
4,
Po vzájomnej dohode platba môže byť aj v naturálnej forme (pšenica,
jačmeň, kukurica atď.)
Kôicsônôs megegyezés esetén a kifizetés Iehet természetbeni formában is
(búza, á ma, ku konca stb.)

V.

Podmienky výkonu práce
A munkák elvégzésének feltéíelei
1.
Dodávateľ zabezpečí nepretržitý výkon prác v prípade poruchy
kombajnov ich odstránenie na svoje náklady bezodkladne, v prípade
neopraviteľnosti zabezpečí náhradu zberacieho kombajnu.
A szoigáltató bebiztosítja gépeinek folyamatos múkôdését, uzemzavar esetén
až t azonnal eltávolitja, vagy nagyobb hosszadalmasabb meghibásodás
esetén pótkombájnt biztosít bé.
2.
Pracovníci dodávateľa budú rešpektovať organizačné pokyny
odberateľa v prípade nezhody určujúcim bude stanovisko dodávateľa
vedeného v záhlaví tejto zmluvy.
A szoigáltató alkalmazottai/gépkezelók/betartják a szolgáltatási fogadó
megbízott vezetóinek utasításait, až esetleges nézetkulônbséget, vitás
eseteket telefonon konzultálva szoigáltató zárja le - dônti el.

3.

Odberateľ pre dodávateľa zabezpečí pohonné hmoty.

A szolgáltatást fogadó bebiztosítja a szukséges uzemanyagot a kombajn
számára.
4.
Odberateľ zabezpečí pre obsluhu kombajnov ubytovanie a celodennú
stravu na vlastné náklady.
•í

A kombajn személyzet részére a szállást és až egésznapi étkeztetést a
szolgáltatást fogadó biztosítja a saját kôltségére.
5.
Odberateľ poskytne možnosť dodávateľovi jeho opravárenské
priestory a zariadenia, prípadne špecialistov na opravu

A szolgáltatást fogadó biztosjtja ajavításj terúletet, javítómúhe!yt és képzett
javítókat a meghĺbásodott gépekjavításához.
6. Prestoje v prípade nepriaznivého počasia nebudú zahrnuté do ceny práce, iné
prestoje v rozsahu nad 6 hodín zavinené odberateľom budú účtované dodatočne
podfa dohody zmluvných strán.
Kedvezótlen idójárás esetén a várakozási kôltség nem iesz a szolgáltató éltaí
számlázva, egyéb várakozási kôitség esetén, melyet kôzvetlenúl a szolgáltatást
fogadó okoz /szállítóeszkôz meghibásodása stb./azt a szolgáltató igényelheti,
melynek terjedelmét a felek kôlcsônôs megegyezéssel állapítanak meg.

VI

Všeobecné podmienky
Általános feltételek

1. Zmluva sa uzatvára od

Ĺr..:..^.íl

do

$0:1 ;..<-£&

A szerzódés megkôtôdik
-tôl
2. Možnosti výpovede sa obidva strany vzdávajú.
A felmondás lehetôségérôl a felek lemondanak.

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch po jednom pre každú stranu.
A szerzódés két példányban készult, melyekbôla felek egyet-egyet átvettek.
4. Zmluva nadobúda platnosť podpisom obidvoma stranami.
A szerzódés a felek aláírása idején lep érvénybe.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu zmluvy rozumejú, podpisujú ju
dobrovoľne, slobodne, nie v tiesni a nie za nevýhodných podmienok.
A szerzôdô felek kijelentik, hogy a szerzódés szôvegét és tartalmát megértették,
melyet nem kényszerbôl, szabad akaratukból frnak alá.
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AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o.
Hlavná 4SO/Zemplínska Teplica, 076 64
I Č O : 3 C ä Ž 4 ^ ' ^ • '.Č : 2020032003

Nájomca

Prenajímate

(Szolgáltatást fogadó)

(Szolgáltató)

-íg

