'M.
ZMLUVA č. 18 -811 -005-02-1

na vykonávanie kontroly úžitkovosti a dedičnosti úžitkových vlastností ošípaných
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
Dodávateľom: Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej len dodávateľ)
IČO : 36 856 096

Zastúpený : Ing. Jozef Orjabinec
""

Vedúcim regionálneho strediska v Prešove
Plemenárske služby SR š.p. sú platcom DPH

Odberateľom: ( podľa zápisu v obeh. registri)
Agropodnik Slamoz s.r.o
Sídlo : Zemplínska Teplica , Hlavná 97 , 076 64 Zemplínska Teplica
Zastúpený: Ing. Jaroslav Spišák
IČO: .36204447

.DIČ: SK 2020032003

Bankové spojenie a č. ú.: .1450115758/0200
ČI. l.

Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie kontroly úžitkovosti a dedičnosti úžitkových
vlastností ošípaných ( ďalej len KÚ ) v chovoch odberateľa u počtu zvierat a v cenách uvedených
v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
ČI. II

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

Dodávateľ sa zaväzuje:
1. Zisťovať údaje o úžitkových vlastnostiach ošípaných v zmysle platných metodík a smerníc pre
výkon kontroly úžitkovosti a dedičnosti úžitkových vlastností ošípaných.
2. Zabezpečovať aktualizáciu a archiváciu získaných údajov.
3. Vyhodnocovať dosiahnuté výsledky v KÚ ošípaných
4. Poskytovať odberateľovi informácie o výsledkoch KÚ a vykonávať poradenskú činnosť
súvisiacu s KÚ.
5. Zabezpečovať podklady pre hodnotenie zvierat
6. Poskytovať odborné poradenstvo v plemenárstve
7. Poskytovať ďalšie služby v súlade so Zakladacou listinou
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.
9. Získané údaje chrániť proti zneužitiu pre iné účely, okrem poskytovania údajov potrebám
Plemenárskej inšpekcie, Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvu,
vedeckovýskumnej základni a vlastnej publikačnej činnosti.

ČI. IV
Odberateľ sa zaväzuje:
1. Umožniť výkonným pracovníkom dodávateľa vstup do objektov a zariadení určených pre
chov zvierat zaradených do KÚ.
2. Poskytnúť prvotnú zootechnickú dokumentáciu o zvieratách zaradených do KÚ.
3. Vytvárať priaznivé podmienky pre vykonávanie KÚ so-zabezpečením pomoci pri výkone
plemenárskych úkonov, pri ktorých je potrebné čiastočné znehybnenie zvierat. Zabezpečiť
vybavenie pracoviska pre bezpečný výkon práce. Práce sa môžu začať až vtedy, keď je
príslušné pracovisko zabezpečené a vybavené z hľadiska BOZP a PO.
4. Poskytnúť vhodné priestory pre pracovníkov dodávateľa a miesto pre uloženie pomôcok a
príslušnej plemenárskej
dokumentácie,
ktoré bude chránené
pred odcudzením a
poškodením.
5. V prípade výskytu zoonóz upozorní na túto skutočnosť pracovníka dodávateľa ešte pred
vstupom na pracovisko s výskytom týchto ochorení. Táto povinnosť vyplýva so Zákona
č. 311/2001 Z. z. v úplnom znení § 146 a 147.
6. Že súhlasí s publikovaním základných výsledkov z kontroly úžitkovosti a kontroly dedičnosti
ošípaných vo forme celoročných uzávierok a ročenky.

ČI. V
1. Fakturáciu bude vykonávať regionálne stredisko Plemenárskych služieb Slovenskej republiky
š. p. mesačne na základe vykonávaných zmluvných činnosti uvedených v prílohe k zmluve.
2. Odberateľ sa zaväzuje za vykonávanie zmluvných činnosti v zmysle prílohy, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy platiť poplatky v termínoch splatnosti.
3. 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.
4. V prípade prekročenia lehoty splatnosti faktúry o viac ako 15 dní má dodávateľ právo
okamžite zastaviť výkon zmluvných služieb v plnom rozsahu s následným odstúpením od
zmluvy.

ČI. VI
1.
2.
3.
4.

Zmluva nadobúda účinnosť dňom: 1.9.2012
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z toho 1x pre odberateľa a 1x pre
dodávateľa.
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou.
Zmluva nadobúda právoplatnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

V. Prešove: d na 31.8,2í) \2
AOROPOiPK SlMSíÄ spol. s r.e.

Dodávateľ, pečiatka - podpis

Odberateľ, pečiatk^ŕF'podpi

