
Zmluva o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci
č. SA.63657(2021/XA) v znení Dodatku č. 3 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej

hodnoty hospodárskych zvierat
mikro podniku, malému a strednému poľnohospodárskemu podniku, ktorý spĺňa kritériá v

prílohe l nariadenia Komisie a je chovateľ hospodárskych zvierat pôsobiaci v sektore
poľnohospodárskej prvovýroby.

číslo zmluvy: 811004/2022

Zmluvné strany
Poskytovateľ služby: Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik

Starohájska 29, 852 27 Bratislava
IČO : 36 856 096 DIČ : 2022511304
Zastúpený : Ing. Maroš Spišák
Vedúcim regionálneho strediska v Prešove
Plemenárske služby SR, š.p. sú platcom DPH
Bankové spojenie a č. ú.: VÚB a.s., číslo účtu: 2403890756/0200

A
Príjemca pomoci: Školský poľnohospodársky podnik n.o. Zemplínska Teplica

Sídlo: Hlavná 94, 076 64 Zemplínska Teplica
Zastúpený: Ing. Ivan Seňko - riaditeľ
IČO: 31 256 481 DIČ: 2021710592
Bankové spojenie a č. ú.:

Zmluvní partneri vyhlásili, že sú k uzatváranému právnemu vzťahu oprávnení a k právnym úkonom v
plnom rozsahu spôsobilí.

Článok I.
1. Predmetom zmluvy je poskytovanie pomoci poľnohospodárskemu podniku, ktorým je
jednotka pozostávajúca z pôdy, priestorov a zariadení používaných na poľnohospodársku
prvovýrobu (ďalej len „podnik") na úhradu oprávnených nákladov alebo výdavkov na kontrolu
úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat s cieľom určiť
genetickú kvalitu a/alebo úžitkovosť hospodárskych zvierat (ďalej len „KÚ").

Článok II.
1. Predmet zmluvy je v súlade nariadenia Komisie (EU) č. 702/2014 z 25. júna 2014, ktorým
sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo
vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107
a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EU L193, 1.7.2014) a v súlade s Výnosom
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č.
660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom
hospodárstve a rybnom hospodárstve.



Článok III.
l. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť príjemcovi pomoc maximálne v sume:

Druh
hospodárskych

zvierat

Hovädzí dobytok

Ošípané

Ovce a Kozy

Hydina a bežce

Kone

Oprávnený náklad

kontrola mliekovej úžitkovosti
kontrola mäsovej úžitkovosti

kontrola úžitkovosti teliat a mladého hovädzieho dobytka
Overovanie pôvodu

kontrola reprodukčných vlastností kancov a prasníc
skúšky vlastnej úžitkovosti mladých plemenných ošípaných

Overovanie pôvodu
kontrola úžitkovosti všetky plemená

kontrola mliekovej úžitkovosti -kombinované a dojné plemená
Overovanie pôvodu
kontrola úžitkovosti
Overovanie pôvodu
Overovanie pôvodu

Sadzba na
1 ks/€/rok

14,36
3,00
1,21

13,65
19,40

1,71
22,68
1,28
4,51
10,03

0,000837
0,0

22,94

2. Zmluvné strany potvrdzujú dodržiavanie týchto cien, ktoré môže meniť poskytovateľ, ak je
požiadavka príjemcov pomoci na KU vyššia ako stanovený finančný limit určený v schéme
v príslušnom kalendárnom roku, pomoc pre jednotlivých príjemcov pomoci sa rovnomerne
kráti prepočítacím koeficientom) a to v najbližšom nasledujúcom kalendárnom mesiaci.

Článok IV.
1. Táto zmluva sa uzatvára na základe žiadosti príjemcu pomoci o štátnu pomoc na výkon kontroly
úžitkovosti, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2022.
3. Pred uplynutím dohodnutej doby platnosti zmluvy je možné jej platnosť skončiť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán formou písomného číslovaného dodatku k tejto zmluve alebo
b) okamžitou výpoveďou jednou zo zmluvných strán pri nedodržaní podmienok uvedených v článku l
a II.

Článok V.
1. Poskytnutie subvencovanej služby, sa začne realizovať po nadobudnutí účinnosti zmluvy medzi
poskytovateľom služby a Poľnohospodárskou platobnou agentúrou (PPA).
2. Poskytnutie subvencovanej služby sa vykoná súbežne s mesačnou fakturáciou v súlade
s dohodnutými činnosťami uvedenými v platných uzavretých zmluvách a prílohách na vykonávanie
kontroly úžitkovosti.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť subvencovanú službu príjemcovi štátnej pomoci na výkon
kontroly úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty maximálne do výšky 70% na oprávnené
náklady na kontrolu úžitkovosti odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

Článok VI.
1. Zmluvné strany výslovne súhlasia s informatívnym zverejnením zmluvy a prípadnými
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.
3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z toho Ix pre poskytovateľa služby a Ix pre príjemcu

pomoci.



4. Právne vzťahy súvisiace s touto zmluvou a touto zmluvou neupravené, sa upravujú
všeobecnými ustanoveniami príslušných právnych predpisov.

5. V prípade akéhokoľvek problému, ktorý by mohol viesť k odstúpeniu od zmluvy sa obe
strany zaväzujú tento problém najskôr spoločne riešiť.

6. Účastníci prehlasujú, že túto zmluvu si riadne prečítali, porozumeli jej a na znak svojho
súhlasu ju vlastnoručne a dobrovoľne podpísali.

V Prešove dňa: 25.04.2022

Poskytovateľ služby, pečiatka a podpis

(Školský pornehospedárskypodnik n o
Hlavná 339, Zemplínska Teplica 076 64
ICO: 31266481 ® DIČ : 202171059?

Príjemca pomoci, pečiatka a podpis


