
Zmluva č.
na dodávku inseminačných dávok a inseminačného materiálu pre insemináciu HD

uzatvorená podľa obchodného zákonníka č. 513 1991 Zb. v znení zmien a doplnkov, v zmysle
zákona č. 194/1998 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 a v súlade
s oprávnením MP SR č. 8230/1998-520 na šľachtenie a plemenitbu HD.
Medzi zmluvnými stranami:

Dodávateľ:

Zastúpený:
Bankové spojenie:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

l nsemas, spoločnosť s ručením obmedzeným
Ľ. Štúra 7,934 01 Levice
§3311 Kukuli - konateľ
Tatra banka a.s. Bratislava, pob. Lučenec, IBAN SK79 1100 0000 0026 2317 0179
00616371
2020464567
SK2020464567

Odberateľ:

Zastúpený:
Tel:
Email:
Bankové spojenie:

IČO:

Školský poľnohospodársky podnik, n.o.
Hlavná 339, Zemplínska Teplica, 076 64

100:3^256481 © DIČ : 2021710592

DIČ:

IČDPH

ČL l Predmet zmluvy
Dodávka inseminačných dávok plemenných býkov pre insemináciu HD.

Predmetom plnenia zmluvy je dodávka inseminačných dávok plemenných býkov, zodpovedajúcich
podmienkam platných STN, odberateľovi k inseminácii plemenníc HD. Zoznam plemenných býkov je
súčasťou priparovacieho plánu /ďalej len PP/.

ČL 2 Cena.
1. Odberateľ je povinný platiť za dodané inseminačné dávky plemenných býkov a inseminačného materiálu
cenu vo výške stanovenej dohodou vyhotovenou písomnou formou. V cene nie je započítaná DPH. Miesto
a spôsob dodávky sa určia v PP.
2. Dodávateľ dodá na základe objednávky odberateľovi špeciálny inseminačný materiál. Po dodaní
inseminačného materiálu vystaví dodávateľ odberateľovi faktúru na zaplatenie kúpnej ceny dodaného
inseminačného materiálu a ceny poskytnutého materiálno technického zabezpečenia súvisiaceho s dodaním
inseminačného materiálu. Cena inseminačného materiálu a materiálno technického zabezpečenia
(kvapalného dusíka, atď.) je stanovená v cenníku dodávateľa, ktorý je zverejnený na internetovej stránke
dodávateľa. K jednotkovej cene sa pripočítava DPH. Miesto a spôsob dodávky inseminačného materiálu
sa určí v PP.
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Čí, 3 Platobné podmienky.
1. Dodávateľ a odberateľ sa dohodli na úhrade ceny na základe faktúry vystavenej dodávateľom v zmysle či.
2 ods. 2 tejto zmluvy.
2. Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa vystavenia.
3. Fakturácia bude vykonaná:

3.1. na základe dodacieho listu / počet inseminačných dávok, vyznačené množstvo dusíka
a inseminačného materiálu/, podpísaného zástupcom odberateľa. Zástupcom odberateľa sa myslí samotný
odberateľ osobne / zastúpený štatutárnym orgánom, osoba na to určená / splnomocnená dodávateľom.
4. Ak bude odberateľ v omeškaní splatením faktúry, je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi
z nezaplatenej sumy úroky z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania odo dňa nasledujúceho po
dni splatnosti až do zaplatenie.

ČL 4 Práva a povinnosti zmluvných strán.

1. Povinnosti dodávateľa:
1.1 Dodávateľ j e povinný dodať inseminačné dávky plemenných býkov podľa podmienok

dohodnutých v priparovacom pláne a inseminačné dávky plemenných býkov zaradených do testovacieho
pripárovania.

1.2. Dodávateľ je povinný dodať inseminačné dávky v predpísanom obale a poskytne odberateľovi
informácie o plemenných býkoch, ktorých inseminačné dávky sú používané k inseminácii plemenníc HD
odberateľa.
2. Povinnosti odberateľa:

2. l. Odberateľ je povinný objednať inseminačné dávky u odberateľa písomne, alebo telefonicky.
2.2. Odberateľ je povinný v objednávke inseminačných dávok uviesť presné údaje o množstve

a druhu inseminačných dávok a inseminačného materiálu.
2.3. Odberateľ môže použiť inseminačné dávky len na pripárovanie vlastných plemenníc.

ČL S Záverečné ustanovenia.
1. Odberateľ zabezpečí riadne a včas vedenie stanovenej prvotnej evidencie o
vykonaní inseminácie HD a včasné predkladanie prvotných dokladov dodávateľovi.

2. Ostatné podmienky v tejto zmluve neupravené, riadia sa ustanoveniami Obchodného zákonníka
a ostatnými záväznými právnymi prepismi.
3. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom rovnopise dostanú obidve zmluvné
strany.
4. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať s dvanásť mesačnou
výpovednou lehotou.
5. Príloha k zmluve - priparovací plán v chove HD , bude aktualizovaný pre jednotlivé kalendárne roky.
6. Dňom podpísania tejto zmluvy strácajú platnosť všetky doterajšie zmluvy a dodatky medzi dodávateľom
a odberateľom.
7. Zmluvné strany sa v zmysle § 3 a § 4 ods. l zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení
neskorších právnych predpisov dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi
vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, sa budú
prejednávať a rozhodovať v rozhodcovskom konaní pred Arbitrážnym súdom - stálym rozhodcovským
súdom zriadenom pri obchodnej spoločnosti Arbitrážny dom a.s., so sídlom ČSA 24, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 36 756 202, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa,
vložka Č. 887/S, a to za podmienok a podľa pravidiel vymedzených Štatútom Arbitrážneho súdu a
Rokovacím poriadkom Arbitrážneho súdu.
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Spor je oprávnený rozhodnúť jediný rozhodca, ktorého je oprávnené menovať Predsedníctvo Arbitrážneho
súdu. Strany sa zaväzujú podrobiť rozhodnutiu tohto súdu a jeho rozhodnutie bude pre strany konečné,
záväzné a vykonateľné.

8. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, nie v tiesni alebo za inak
nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú.

Vo Zvolene, dňa

•ÍO:

Dodávateľ:
i Kukuli - konateľ

Odberateľ:-
K/

Školský poľnohospodársky podnik n o
"tevná 339. ZeraplŕnsfQ Teplica, 076 64
ICO: 3-1256431 (J) DIČ: 2021710592
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INSEMAS

INSEMAS, spoločnosť s ručením obmedzeným,
Ľ. Štúra?, 934 Q l Levice

Pre odberateľa:

Priparovaci plán v chove HD
Školský poľnohospodársky podnik, n.o.
Hlavná 339, Zemplínska Teplica, 076 64
100:3^256481 ® DIČ : 2021710592

Platný pre obdobie: rok
Spracovaný spoločnosťou: INSEMAS, spoločnosť s ručením obmedzeným

Poverený zástupca: číslo telefónu :

na základe oprávnenia MPSR na šľachtenie a plemenitbu hovädzieho dobytka, vydaného
MP SR dňa 18.1.1999 pod č. j. 8230/1998-50 a v zmysle Zmluvy medzi hore uvedeným
chovateľom a f. Insemas.
Hore uvedený chovateľ zastúpený predsedom a zootechnikom poľnohospodárskeho pod-
niku a f. Insemas sa na základe vzájomnej konzultácie dohodli na nasledujúcom
priparovacom pláne:

a) spôsob vykonávania inseminácie: súkromným inseminačným technikom:
b) spôsob plemenitby:
c) počet plemenníc na pripustenie v uvedenom období: ks

z toho kráv: ks
jalovíc: ks

d) predpokladaná spotreba inseminačných dávok: ks

Vzhľadom na ciele chovateľa v stáde a jeho požiadavky boli do priparovacieho plánu zaradené
nasledovné plemenníky:

Meno plemenníka Regist.číslo Počet kusov IĎ Cena za l ks IĎ

Okrem uvedených plemenníkov budú na pripärovanie piemenníc v priebehu priparovacieho
obdobia využité aj plemenné býky testanti. Použitie testantov v chove bude s chovateľom vopred
prerokované.
Ďalšie dohodnutia: odberateľ telefonicky nahlási dodávateľovi požiadavku na dodávku IĎ cca týždeň pred
plánovaným odberom IĎ. Dodávateľ dodá IĎ do šidla odberateľa.

Za odberateľa:
'Školský poľnohospodársky podnik, n.o.

'j/1 Hlavná 339, Zemplínska Teplica, 076 64
ÍČO : M256481 © DIČ:2021710592

Za dodávateľa:
poiočr

s ručer.im«l)tnectee
LŠtúraX93401 Lavice

]CoVoC61637Í IČ DPH: SK202IXS4567 '2i


