
ZMLUVA č. PO/2017/811004/HD/ML

na vykonávanie kontroly úžitkovosti mliekového typu hovädzieho dobytka I.stupňa

uzatvorená v zmysle zákona Národnej rady SR č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe
hospodárskych zvierat a § 262 Obchodného zákonníka v úplnom znení

medzi zmluvnými stranami

Dodávateľom:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
IČDPH:

Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Starohájska 29, 852 27 Bratislava
Ing. Maroš Spišák, vedúci regionálneho strediska v Prešove
VÚB
SK19 0200 0000 0024 0389 0756
36856096
SK2022511304

Plemenárske služby SR, š.p. sú platcom DPH.

(ďalej iba „dodávateľ")

Odberateľom:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČDPH

(podľa zápisu v obchodnom/živnostenskom registri)
Školský poľnohospodársky podnik, n.o.
Hlavná 94, 076 64 Zemplínska Teplica
Ing. Ivan Seňko - riaditeľ
VÚB
SK38 0200 0000 0016 8838 4755
31256481
2021710592
SK2021710592

(ďalej iba „odberateľ")

(ďalej spoločne dodávateľa odberateľ iba „zmluvné strany")

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu a túto Zmluvu
uzatvárajú za nasledujúcich podmienok:

Článok I.

Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie kontroly úžitkovosti mliekového typu
hovädzieho dobytka I. stupňa v chovoch odberateľa u počtu zvierat a v cene uvedenej
v jednotlivých prílohách, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
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Článok II.

Náplň činnosti je v súlade so "Zakladacou listinou" Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky číslo: 5136/2007-420, pri dodržiavaní platných metodík a smerníc
týkajúcich sa výkonu kontroly úžitkovosti.

Článok III.

Dodávateľ sa zaväzuje:

1. Systematicky zisťovať úžitkové vlastnosti kráv, vykonávať laboratórne analýzy,
vrátane stanovenia rozsahu a podmienok pre výkon kontroly úžitkovosti a na základe
požiadaviek chovateľa.

2. Viesť evidenciu údajov súvisiacich s výkonom kontroly úžitkovosti, centrálne
spracovávať a vyhodnocovať dosiahnuté výsledky v kontrole úžitkovosti.

3. Poskytovať odberateľovi informácie o výsledkoch kontroly úžitkovosti.
4. Pripraviť podklady k hodnoteniu úrovne chovu, pre posúdenie úžitkovej a

rodokmeňovej hodnoty jednotlivých zvierat.
5. Poskytovať odborné poradenstvo v plemenárstve.
6. Poskytovať ďalšie služby v súlade so Zakladacou listinou.
7. Vykonať kontrolný odber vzoriek mlieka v závislosti od koncentrácie zvierat a počtu

vzoriek v kontrolnom dni v danom chove odberateľa. Náklady spojené s výkonom
kontrolného odberu vzoriek mlieka hradí dodávateľ.

8. Poskytovať štátnu pomoc, po podpísaní zmluvy s Pôdohospodárskou platobnou
agentúrou o poskytovaní subvencovanej služby na výkon kontroly úžitkovosti,
testovanie a odhad plemennej hodnoty, do výšky 70%, maximálne do výšky prijatej
dotácie.

Článok IV.

Odberateľ sa zaväzuje:

1. Umožniť výkonným pracovníkom dodávateľa vstup do objektov a zariadení určených
pre chov zvierat zaradených do kontroly úžitkovosti, poskytnúť týmto pracovníkom
základnú chovateľskú evidenciu.

2. Umožniť výkonnému pracovníkovi dodávateľa (superkontrolórovi) vstup do objektov
a zariadení určených pre chov zvierat zaradených do kontroly úžitkovosti následne
po priamom výkone kontroly úžitkovosti mliekového typu hovädzieho dobytka
na kontrolný odber vzoriek, v stanovenom% podľa metodiky výkonu superkontrol.

3. Vytvárať priaznivé podmienky a zabezpečiť techničke - technologické vybavenie
pre vykonávanie kontroly úžitkovosti.

4. V prípade výskytu zoonóz upozorní na túto skutočnosť pracovníka dodávateľa ešte
pred vstupom na pracovisko s výskytom týchto ochorení. Táto povinnosť vyplýva
zo zákona č. 311/2001 Z.z. v Úplnom znení § 146 a 147.

5. Zabezpečiť odvoz a odosielanie debničiek so vzorkami mlieka aj s príslušnou
dokumentáciou do centrálneho laboratória pre rozbor mlieka tak, aby tieto boli
do 24 hod. po ukončení odberu vzoriek mlieka za účelom zisťovania ich úžitkových
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vlastností a posúdenia kvality odoslané na miesto určenia - CLRM Žilina, pokiaľ nie je
zmluvne dohodnuté inak.

6. Poskytnúť vhodné priestory pre výkonných pracovníkov dodávateľa pre uloženie
pomôcok a vedenie resp. uloženie príslušnej dokumentácie súvisiacej s kontrolou
úžitkovosti. Spôsob uloženia evidencie musí byť zabezpečený pred jej zničením
resp. odcudzením.

7. Súhlasí s publikovaním základných výsledkov chovu formou celoročných uzávierok
a výsledkov dosahovanej úžitkovosti.

8. Zabezpečiť vybavenie pracoviska pre bezpečný výkon práce. Práce sa môžu začať
až vtedy, keďje príslušné pracovisko zabezpečené a vybavené z hľadiska BOZP a PO.

Článok V.

1. Fakturáciu sa vykoná mesačne na základe dohodnutých činností uvedených v prílohe,
ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

2. Odberateľ sa zaväzuje za vykonávanie kontroly úžitkovosti platiť za l zviera zapojené
do kontroly úžitkovosti a ostatné činnosti uvedené v prílohách ku zmluve poplatky
v termínoch splatnosti.

3. Odberateľ umožní dodávateľovi dvakrát do roka vykonať prepočet na výkon kontroly
úžitkovosti pri dodržaní platných metodík a noriem platných pre výkon kontroly
úžitkovosti, za ktorý zaplatí 10% z fakturovanej sumy za výkon kontroly úžitkovosti.

4. V prípade, že dôjde k omeškaniu s platením zo strany odberateľa za každý deň
omeškania úhrady faktúry odberateľ uhradí úrok z omeškania vo výške 0,05%
z fakturovanej sumy.

5. V prípade prekročenia lehoty splatnosti faktúry o viac ako 15 dní pri poslednej z dvoch
neuhradených faktúr má dodávateľ právo okamžite zastaviť výkon poskytovaných
služieb v plnom rozsahu s následným odstúpením od zmluvy.

Článok VI.

3.

4.

5.

V

1. Zmluvné strany výslovne súhlasia s informatívnym zverejnením zmluvy s prílohami a
dodatkami v centrálnom registri zmlúv na Úrade vlády SR.

2. Zmluva nadobúda právoplatnosť podpisom obidvoch zmluvných strán a účinnosť
dňom po informatívnom zverejnení v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade
vlády SR.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z toho Ix pre odberateľa a
Ix pre dodávateľa.
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou bez udania
dôvodu.
Po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy končí platnosť doteraz podpísaných zmlúv
a ich príloh s PS SR, š.p.

; si.užr.y dňa 27.10.2017
Rr4V '.lát i sdiiko

Baysro.a 7
08001 PrdOT

-4-

Školský poľnohospodársky podnik, n.o.
Hlavná 339, Zemplínska Teplica, 076 64
100:31256481 (D DIČ:2021710592

Dodávateľ, pečiatka a podpis Odberateľ, pečiatka a podpis
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Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, Starohájska 29, 852 27 Bratislava

PRÍLOHA č. 1/2017/ML
K ZMLUVE č. PO/2017/811004/HD/ML

na vykonávanie kontroly úžitkovosti mliekového typu hovädzieho dobytka I. stupňa

Článok I.

Kontrola úžitkovosti AT- IB (zisťovanie množstva mlieka z jedného merania denne pri jednej
vzorke) sa bude vykonávať v týchto chovoch a maštaliach:

(v prípade dojární, sú ako maštaľ vnímané objekty - maštale, v ktorých sú ustajnene zvieratá pre spoločné

dojenie v dojárni)

Názov

Zemplínska Teplica -

a číslo chovu - maštale
(podľa menovky)

011

Predpokladaný počet zvierat
(vks)

120

Článok II.

Fakturácia bude vykonávaná mesačne podľa skutočného počtu kráv zapojených
do kontroly úžitkovosti podľa metódy výkonu kontroly úžitkovosti a koncentrácie
zvierat v maštali.
Odberateľ sa zaväzuje za vykonávanie kontroly úžitkovosti platiť mesačne za jednu
zapojenú kravu v kontrole úžitkovosti podlá koncentrácie zvierat v maštali
nasledovne:

Kontrola úžitkovosti AT - IB
(zisťovanie množstva mlieka z jedného merania

denne pri jednej vzorke)

T, B, L

T,B,L
+ ZVOZ

T,B,L, SB

T,B,L,SB +

zvoz

cena služby celkom v €

cena služby so ŠP v €

cena služby celkom v €

cena služby so ŠP + zvoz v €

cena služby so ŠP v€

cena služby celkom v €

cena služby so ŠP v€

cena služby celkom v €

cena služby so ŠP + zvoz v €

cena služby so ŠP v €

do 10 ks

5,23

3,45

5,27

3,49

3,45

5,68

3,75

6,07

3,78

3,74

odli

do 20

3,02

1,99

3,10

2,06

2,02

3,58

2,36

3,96

2,39

2,35

od 21

do 50

1,56

1,03

1,65

1,10

1,06

2,17

1,43

2,55

1,46

1,42

od 51

do 100

1,41

0,93

1,43

0,96

0,92

2,02

1,33

2,40

1,36

1,32

od 101

do 220

1,30

0,86

1,34

0,90

0,86

1,91

1,26

2,29

1,29

1,25

od 221

do 650

1,15

0,76

1,19

0,80

0,76

1,76

1,16

2,14

1,19

1,15

od 651

do 1200

1,06

0,70

1,09

0,73

0,69

1,67

1,10

2,05

1,13

1,09

Od 1201

do 2000

1,00

0,66

1,04

0,70

0,66

1,61

1,06

2,01

1,10

1,06

nad
2001

0,82

0,54

0,86

0,58

0,54

1,42

0,94

1,82

0,98

0,94
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Článok III.
Príplatky k cene

1. Za používanie mliekomerov vo vlastníctve PS SR, š.p. k cene podľa článku II. ods. 2 je
príplatok:

1.

2.

Cena služby celkom v €/ks
0,02

Článok IV
Zľava z ceny

Odberateľovi s rozšíreným výkonom kontroly úžitkovosti (plošný rozbor na somatické
bunky) s viac ako 3 chovmi a na jednom chove je nad 1201 kusov zvierat sa stanoví
fakturačná cena v každom chove podľa chovu s najvyššou koncentráciou.
Odberateľovi s výkonom kontroly úžitkovosti dojacími robotmi bude poskytnutá zľava
-20% z ceny za výkon kontroly úžitkovosti.

Článok IV.
Ďalšie dojednania

1. Zmluvné strany výslovne súhlasia s informatívnym zverejnením zmluvy s prílohami a
dodatkami v centrálnom registri zmlúv na Úrade vlády SR.

2. Príloha nadobúda právoplatnosť podpisom obidvoch zmluvných strán a účinnosť
dňom po informatívnom zverejnení v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade
vlády SR.

3. Príloha sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z toho Ix pre odberateľa a
Ix pre dodávateľa.

4. PSSR, š.p. sú platcom DPH.
5. Uvedené ceny za výkon kontroly úžitkovosti sú bez DPH.
6. Príloha sa uzatvára na dobu neurčitú.

V Prešove dňa: 27.10.2017

PLEMENÁRSKE SLUŽBY
SLOVENSKÍ' .f REP

• edlsko

Dodávateľ, pečiatka a podpis

Školský pôdohospodársky podnik, r:.
lavná 339, Zemplínska Teplica, 076 C
;0 : 31256481 ® DIČ: 202171059

Odberateľ, pečiatka a podpis
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Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, Starohaiska 29, 852 27 Bratislava

PRÍLOHA č. 2/2017/M
K ZMLUVE č. PO/2017/811004/HD/ML

na vykonávanie laboratórnych analýz vzoriek mlieka na močovinu

Článok I.

Laboratórne analýzy vzoriek mlieka na močovinu sa budú vykonávať v týchto chovoch a
maštaliach:

Názov

Zemplínska Teplica

a číslo chovu - maštale
(podľa menovky)

-011

Predpokladaný počet
(vks)

zvierat

120

Článok II.

1. Fakturácia bude vykonávaná mesačne na základe skutočného počtu analýz vzoriek
mlieka na močovinu.

2. Odberateľ sa zaväzuje za vykonávanie laboratórnych analýz vzoriek mlieka
na močovinu platiť nasledovne:

a) v chovoch s výkonom kontroly úžitkovosti I. stupňa za l vzorku

Cena služby celkom v €
0,80

b) v chovoch s výkonom kontroly úžitkovosti I. stupňa pri požiadavke 20 a viac
analýz vzoriek mlieka na močovinu za mesiac, poskytneme plošnú analýzu
všetkých vzoriek mlieka na obsah močoviny

c) v chovoch s výkonom kontroly úžitkovosti II. stupňa za l vzorku

Cena služby celkom v €
1,10

Článok III.
Ďalšie dojednania

Zmluvné strany výslovne súhlasia s informatívnym zverejnením zmluvy s prílohami a
dodatkami v centrálnom registri zmlúv na Úrade vlády SR.
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2. Príloha nadobúda právoplatnosť podpisom obidvoch zmluvných strán a účinnosť
dňom po informatívnom zverejnení v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade
vlády SR.

3. Príloha sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z toho Ix pre odberateľa a
Ix pre dodávateľa.

4. PSSR, š.p. sú platcom DPH.
5. Uvedené ceny za výkon kontroly úžitkovosti sú bez DPH.
6. Príloha sa uzatvára na dobu neurčitú.

V
SLOVENSKEJ REPUtíJXIŕ,!

08001 Prdov
-4-

dňa: 27.10.2017
•vškolský poľnohospodársky podnik, n.o.
/Hlavná 339, Zemplínska Teplica, 076 64

IČO:31256481 (D DIČ:2021710592
irt

Dodávateľ, pečiatka a podpis Odberateľ, pečiatka a podpis
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