Zmluva č. 811/4/1/2012
uzatvorená na základe Obchodného zákonníka na dodávku
inseminačných dávok býkov v zmysle zákona Národnej rady SR č. 194/98 Z.z. o šľachtení
a plemenitbe hospodárskych zvierat.
Zmluvné strany:
1. Odberateľ:AGROPODNIK SLAMOZ spol.s.r.o.Hlavná 480,076 64 Zemplínska Teplica
Zástupca :lng.lvan Seňko-riaditeľ
Bankové spojenie :
IČO : 36 204 447

ÍČ DPH :SK2020032003

Tel(fax):056 67996231

2. Dodávateľ: BIO servis s.r.o., ul.Bayerova 7, 08001 Prešov
Zástupca

: Ing.Iveta VARCHOLOVÁ , výkonný riaditeľ

Bank.spoj. : VÚB Prešov

č.ú. 1264922759/0200

IČO : 36455431

IČ DPH : SK2020006648

Tel(fax):051 7732104
í. Predmet zmluvy:
-zabezpečenie inseminačných dávok býkov pre insemináciu HD odberateľovi, v zmysle Zákona
o šľachtení a plemenitbe č. 194/98 Z.z.,
-zabezpečenie strojnopočtového spracovania údajov o inseminácii a ich zasielanie v zmysle
Vyhlášky 257/94.
II.Povinnosti a práva dodávateľa a odberateľa.
1. Dodávateľ sa podľa tejto zmluvy zaväzuje vykonať následovné práce a služby:
- dodať inseminačné dávky plemenných býkov dohodnutých v priparovacom pláne,
- kvalita inseminačných dávok musí zodpovedať norme STN 46 7111 "Sperma býka",
- poskytovať odberateľovi informácie o parametroch používaných plemenných
býkov(rodokmeňová hodnota, výsledky kontroly dedičnosti,hodnotenie potomstva).
- strojnopočtove spracovávať údaje o inseminácii a zasielať ich na ŠPÚ PVT Žilina,
- mesačne predkladať chovateľovi výstupné zostavy s výsledkami reprodukcie v rámci
podniku podľa chovov.
2. Odberateľ sa podľa tejto zmluvy zaväzuje:
označiť ušnou známkou plemenicu určenú na pripustenie,
na každú plemenicu zaradenú do inseminácie vystaviť kartu plemenice,
uschovávať karty plemeníc a dopĺňať ich o údaje týkajúce sa otelenia,
informovať dodávateľa o zmenách týkajúcich sa plemeníc zapojených do inseminácie: vyradenie,
uhyň, presun na iný chov, iný podnik. Kartu takejto plemenice uschovať na jeden rok.

///. Platobné podmienky.
Dodávateľ vyúčtuje mesačne odberateľovi poplatky:
- za odobraté inseminačné dávky v uplynulom mesiaci.
Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru v lehote splatnosti.
V. Platnosť zmluvy.
Zmluva nadobúda účinnosť dňom..'...'...'.„.?'
Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
VI. Výpovedná lehota.
Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať zmluvu za týchto podmienok:
- výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede,
- k zániku zmluvy môže dôjsť aj dohodou oboch zmluvných strán.
VII.Doplňujúce ustanovenia zmluvy.
1. Súčasťou tejto zmluvy je príloha, v ktorej sú špecifikované počty plemeníc, chovy zapojené
do inseminácie a dohodnuté plemenné býky v priparovacom pláne.
2. Obe strany uzatvárajú priparovací plén minimálne na jeden rok.V prípade zmeny priparovgcieho
plánu zabezpečí dodávateľ inseminačné dávky požadovaných plemenných býkov do 2 týždňov
ak ide o inseminačné dávky zo stanice býkov v Lužiankach ,resp.do 6 týždňov u býkov z importu.
3. Ostatné záležitosti, ktoré nie sú uvedené v tejto zmluve sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
VIII.Záverečné ustanovenia.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých obe zmluvné strany obdržia po jednom.

Dátum.
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Odberateľ:
pečiatka, podpis"

Dodávateľ:
pečiatka, podpis
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k zmluve č.
o predaji inseminačných dávok
platná pre obdobie 2012-2013

tlnseminácia bude vykonávaná v týchto chovoch s počtom kráv
a jalovíc(stavy rovné priemeru podľa plánovaného obratu stáda):
Chov

Stav kráv

Stav jalovíc

2. Plemenné býky používané v rámci priparovacieho plánu:
a)Bežné priparovanie:
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b)Testovacie priparovanie dohodnuté v rozsahu:
4 ..... % l. inseminácií.
c) Špeciálny priparovací plán:
viď príloha

3. Ceny:
Ceny inseminačných dávok sú stanovené dohodou medzi odberateľom a dodávateľom.
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Dodávateľ:
Dodávateľ: .................. /
pečiatka, podpis

