
Z m l u v a
o poskytnutí služby
Č.2754/2018/VDJ

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
medzi zmluvnými stranami, ktorými sú:

Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
Kód banky:
Číslo účtu:
IČO:
(ďalej len „objednávateľ")

Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Starohájska 29, 852 27 Bratislava
íng. Peter Gôrôzdi
Ing. Marcel Benkei - vedúci ÚPZ Žilina
VÚB, a.s. Bratislava
0200
SK75 0200 0000 0039 8456 5955
36856096

a priezvisko:

Sídlo/adresa:

štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

číslo u6,u (IBAN):

1ČO:

(ďalej len „poskytovateľ")
Údaje za poskytovateľa vyplniť paličkovým písmom.

v

ČI. l
Právny základ

Zmluva sa uzatvára podľa:
1. Zákona č. 1 1 1/1990 Zb. o štátnom podniku, v znení neskorších predpisov,
2. Zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991

Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 1 94/1998"),
3. Zákona č, 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z.

z."),
4. Zakladacej listiny č. 5138/2007-420 zo dňa 07.12.2007,
5. Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ČI. 2
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zber, nahlásenie a spracovanie zootechnických a plemenársky ch údajov v rozsahu uvedenom
v prílohe č. l, ktorá je súčasťou tejto zmluvy, u chovateľov hospodárskych zvierat druhov hovädzí dobytok, ovce, kozy,
hydina, koňovité a ošípané evidovaných v CEHZ, ktorí sú ku dňu podpisu zmluvy medzi poskytovateľom a chovateľom
stále aktívni a na základe nasledovných kritérií:

a) u chovateľov hovädzieho dobytka zo zoznamu žiadateľov o priame viazané platby v roku 2017 a žiadateľov o prechodné
vnútroštátne platby v roku 2017 na základe počtu registrovaných zvierat danej kategórie k 01.01.2018 v CEHZ od l ks
s rozdelením na dojnice, dojčiace kravy a mladý dobytok, ktorý je ďalej s ohľadom na koeficienty DJ rozdelení na kategóriu
do 6 mesiacov veku, od 6 do 24 mesiacov a nad 24 mesiacov.

b) u chovateľov oviec a kôz zo zoznamu žiadateľov o prechodné vnútroštátne platby v roku 2017 na základe počtu
registrovaných oviec a kôz nad 1 2 mesiacov k l . l .20 1 8 v CEHZ od l ks.

c) u chovateľov ošípaných zo zoznamu vygenerovaného z CEHZ zo všetkých držiteľov ošípaných od l ks okrem fyzických
osôb nepodníkateľov a na základe počtu registrovaných ošípaných k 01.01.2018 v CEHZ.
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d) u chovateľov koňovitých zo zoznamu vygenerovaného z CEHZ zo všetkých držiteľov koňovitých od l ks a na základe
počtu registrovaných koňovítých k 01.01.2018 v CEHZ.

e) u chovateľov hydiny zo zoznamu vygenerovaného z CEHZ zo všetkých držiteľov hydiny okrem fyzických osôb
nepodníkateľov. Stav zvierat sa vypočíta ako mesačný priemer za rok 2017 vypočítaný zo stavov vždy ku koncu mesiaca,
pričom sa nezohľadnil nulový stav (turnusový chov pri určitých kategóriách) a s minimálnym počtom aspoň 3 naskladnení
za rok 2017. Rozdelením s ohľadom na koeficienty DJ na nosnice, brojlery a ostatná hydina (registrovaná v CEHZ).

ČI. 3
Doba plnenia

Služba podľa Č1.2 bude realizovaná najneskôr do 31.10.2018.

ČI. 4
Cena a platobné podmienky

1.) Cena, bez DPH, za službu podľa ČI. 2 bola stanovená dohodou zmluvných strán za jednu VDJ
v kategórii HZ:

Kategória HZ

Dojnice

Dojčiace kravy

Mladý HD do 6 mesiacov

Mladý HD od 6 do 24 mes.

Mladý HD nad 24 mes.

Ovce a kozy

Prasnice

Ostatne ošípané

Koňovité

Nosnice

Brojlery

Ostatná hydina

Koeficient prepočtu na DJ

1, 00

1,00

0,40

0,60

1,00

0,15

0,50

0,30

1,00

0,014

0,0046

0,03

Paušálna odplata v €/DJ

55,13

20,00

9,02

9,02

9,02

31,76

31,76

31,76

31,76

31,76

31,76

31,76

2.) Celková odplata poskytovateľovi sa vypočíta ako súčin paušálnej Čiastky podľa ČI. 4 ods. l a stavu hospodárskych
zvierat podľa článku 2 písmeno a, b, c, d, e.

3.) Objednávateľ služby uhradí stanovenú odplatu podľa článku 4, bod 2 do 30 dní po splnení súčasne týchto podmienok:
a) po doručení podpísanej zmluvy, faktúry ( právnické osoby, fyzické osoby a fyzické osoby podnikatelia) a správne
vyplnenej prílohy č. l a č. 2 do 15.09.2018.
b) po poskytnutí finančných prostriedkov z MPRV SR.

4.) Na faktúre poskytovateľ uvedie splatnosť nasledovne: "podľa článku 4 ods. 3 zmluvy".

ČI.5
Povinnosti objednávateľa

1.) Objednávateľ sa zaväzuje:
a) zaslať chovateľovi hospodárskych zvierat prílohu č. l a č. 2.
b) po podpise tejto zmluvy a zaslaní správne vyplnenej prílohy č. l a č. 2 zo strany poskytovateľa uhradiť mu sumu
podľa článku 4 tejto zmluvy do 31.10.2018.
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ČI.6
Povinnosti poskytovateľa

1.) Poskytovateľ sa zaväzuje:
a) doplniť správne identifikačné údaje v zmluve a zaslať ju l x objednávateľovi,
b) vyplniť správne prílohu č. l a č. 2 (všetky požadované údaje) podľa skutočného stavu a zaslať ich l x

objednávateľovi,

c) dodržať stanovené termíny v zmluve,
d) právnické osoby, fyzické osoby a fyzické osoby podnikatelia - vystaviť faktúru za poskytnutú službu

objednávateľovi a zaslať ju objednávateľovi.

Č1.7
Osobitné ustanovenia

1.) Zmluvné strany sú oprávnené od tejto zmluvy odstúpiť v prípade porušenia povinností vyplývajúcich z článku 5 a 6
tejto zmluvy, pričom postačuje pre odstúpenie od zmluvy nesplnenie čo i len jednej podmienky.

2.) Poskytovateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly zo strany oprávnených kontrolných zamestnancov v zmysle
príslušných predpisov, pričom oprávnenými kontrolnými zamestnancami sa rozumejú: poverení zamestnanci
Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly, Plemenárskej inšpekcie
SR a Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.

3.) Zmluvné strany sú povinné si navzájom bez zbytočného odkladu oznámiť všetky okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na
predmet plnenia tejto zmluvy.

ČI. 8
Záverečné ustanovenia

4.) Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomného dodatku po predchádzajúcej dohode obidvoch
zmluvných strán.

5.) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

6.) Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a právnymi
predpismi podľa Článku l tejto zmluvy.

7.) Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z toho l vyhotovenie obdrží poskytovateľ a l vyhotovenie obdrží
objednávateľ.

8.) Zmluvné strany prehlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento
vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

9.) Zmluvné strany výslovne súhlasia s informatívnym zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade
vlády Slovenskej republiky.

Dňa: 08.08.2018 Dňa:

za objednávateľa f1 / za poskytovateľa
Ing, Marcel Benkei /
vedúci ÚPZ Žilina .
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