
ZMLUVA č.13508512034 

 

na vykonávanie kontroly mliekovej úţitkovosti u oviec 

uzatvorená v zmysle zákona Národnej rady SR č. 194/1988 Z.z. o šľachtení a plemenitbe 

hospodárskych zvierat a § 262 Obchodného zákonníka v úplnom znení 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

medzi 

 

Dodávateľom:   Plemenárske sluţby Slovenskej republiky, štátny podnik  

(ďalej len dodávateľ) 

   IČO: 36 856 096                  DIČ: 2022511304 

   Bankové spojenie: č.ú.:  2403890756/0200     VUB  Ţilina 

                Zastúpený: Ing.Milan Hubka 

                           Vedúcim regionálneho strediska v  

               Liptovskom Mikuláši 

     Plemenárske sluţby SR, š.p. sú platcom DPH. 

a 

Odberateľom:  (podľa zápisu v obch. registri )  .   

   Poľnohospodárske druţstvo Liptovské Revúce 

   Sídlo:034 74, Liptovské Revúce 

   Zastúpený: Anna Kováčiková-predseda 

   IČO: 31624421   DIČ:2020430940 

   Bankové spojenie: VUB RK 3519-342/0200 

 

 Čl. I 
 

 Predmetom tejto zmluvy je výkon kontroly mliekovej úţitkovosti oviec v chove 

odberateľa u počtu zvierat a v cenách uvedených v jednotlivých prílohách, ktoré sú 

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

      Čl. II 
 

 Náplň činnosti je v súlade so "Zakladacou listinou"   Ministerstva pôdohospodárstva 

Slovenskej republiky číslo: 5136/2007-420, pri dodrţiavaní platných metodík a smerníc 

týkajúcich sa výkonu kontroly úţitkovosti oviec.  

 

      Čl. III      

Dodávateľ sa zaväzuje: 
1. Vykonávať kontrolu mliekovej úţitkovosti  v šľachtiteľských, rozmnoţovacích 

a úţitkových chovoch  oviec podľa schválenej metodiky. 

2. Vypracovať časový harmonogram kontrolných odberov mlieka. 

3. Vyhodnocovať dosiahnuté výsledky v kontrole mliekovej úţitkovosti oviec. 

4.         Poskytovať odberateľovi informácie o mliekovej úţitkovosti jeho zvierat a vykonávať                

poradenskú činnosť súvisiacu s kontrolou mliekovej úţitkovosti oviec. 

5.        Zabezpečiť materiálno – technické podmienky pre výkon kontroly mliekovej  

úţitkovosti oviec  (odmerné valce, mliekomery, vzorkovnice, atď.) 

6. Poskytovať štátnu pomoc, po podpísaní zmluvy s Pôdohospodárskou platobnou 

agentúrou o poskytovaní subvencovanej sluţby na výkon kontroly  úţitkovosti, 

testovanie a odhad plemennej hodnoty, do výšky 70%, maximálne do výšky prijatej 

dotácie. 



       

Čl. IV 

Odberateľ sa zaväzuje: 
 

1. Umoţniť výkonným pracovníkom dodávateľa vstup do objektov a zariadení určených 

pre chov zvierat zaradených do kontroly mliekovej úţitkovosti oviec. 

2. Vytvárať priaznivé podmienky pre vykonávanie kontroly mliekovej úţitkovosti oviec 

v chove so zabezpečením pomocných pracovníkov pri samotnom výkone kontroly 

mliekovej úţitkovosti. 

3. V prípade výskytu zoonóz upozorní na túto skutočnosť pracovníka dodávateľa ešte 

 pred  vstupom na pracovisko s výskytom týchto ochorení. Táto povinnosť vyplýva 

 zo zákona č. 311/2001 Z.z. v Úplnom znení § 146 a 147. 

4. Zabezpečiť odvoz a odosielanie debničiek so vzorkami mlieka aj s príslušnou 

 dokumentáciou do centrálneho laboratória pre rozbor mlieka tak, aby tieto boli do 24 

 hod. po ukončení odberu vzoriek  mlieka za účelom zisťovania ich úţitkových

 vlastností a posúdenia kvality odoslané na miesto určenia - CLRM Ţilina, pokiaľ nie je 

zmluvne dohodnuté inak. 

5. Poskytnúť vhodné priestory pre výkonných pracovníkov dodávateľa pre uloţenie 

pomôcok  a vedenie resp. uloţenie príslušnej dokumentácie súvisiacej s kontrolou 

mliekovej úţitkovosti oviec. Spôsob uloţenia evidencie musí byť zabezpečený pred jej 

zničením resp. odcudzením. 

6.        Zabezpečiť vybavenie pracoviska pre bezpečný výkon práce. Práce sa môţu začať aţ  

vtedy, keď je príslušné pracovisko zabezpečené a vybavené z hľadiska BOZP a PO. 

 

                                                                    

Čl. V 
1. Fakturáciu vykoná príslušné regionálne stredisko PS SR, š.p.   štvrťročne na základe 

      dohodnutých činností v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

2. Odberateľ sa zaväzuje za vykonávanie jednotlivých činností uvedených v prílohe ku 

zmluve platiť poplatky v termínoch splatnosti.  

3. V prípade, ţe dôjde k omeškaniu s platením zo strany odberateľa za kaţdý 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     

 okamţite zastaviť výkon poskytovaných sluţieb v plnom rozsahu s následným      

 odstúpením od zmluvy. 

      Čl. VI 
       

1. Zmluva nadobúda účinnosť dňom: 15.1.2011  

2. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z toho 1x pre odberateľa a 1x pre 

dodávateľa.  

3. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. 

5. Po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy končí platnosť doteraz podpísaných zmlúv 

a ich príloh so Štátnym plemenárskym ústavom SR. 

 

V Lipt.Revúcach          dňa 15.1.2011 

 

.............................................................             .................................................................. 

Dodávateľ, pečiatka a podpis   Odberateľ, pečiatka a podpis 



Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik,  B r a t  i s l a v a 
Starohájska 29 

 
Príloha č.  1   /2011 

 
k zmluve č. 13508512034 

 
na vykonávanie kontroly mliekovej úžitkovosti oviec.  

  
nadobúda právoplatnosť a účinnosť od 1.1.2011    
 

  
A. Kontrola mliekovej úžitkovosti (KMÚ) oviec  

Stanovenie zložiek mlieka infračerveným absorpčným analyzátorom STN 57 0536. 
   

  
sa bude vykonávať v týchto chovoch: 
   

Názov chovu                             plemeno                 počet oviec 
 

................................................................................................................................ 
 L.Revúce    ZV    cca 130 

................................................................................................................................. 
 

................................................................................................................................. 
 

 s použitím mliekomerov vo vlastníctve PS SR, š.p. pri strojovom dojení oviec. 
     

Fakturácia za výkon kontroly mliekovej úžitkovosti bude vykonaná na základe 
skutočného stavu bahníc zapojených do KMÚ nasledovne: 

 
 - po odstave jahniat za prvé dve merania so zvozom mlieka  
  

 
           - za ďalšie dve merania po ukončení laktácie 
   

 
Odberateľ sa zaväzuje za výkon kontroly mliekovej úžitkovosti platiť za jednu bahnicu 
zapojenú do kontroly mliekovej úžitkovosti v zmysle tejto prílohy.   
   
Príplatky k cene: 

 - za používanie mliekomerov vo vlastníctve PS SR, š.p. je príplatok mesačne za 
jednu bahnicu zapojenú do kontroly mliekovej úžitkovosti 

 
 

Cena služby Cena služby po odpočítaní dotácie 

4,78 €/kus 144.- Sk/kus 3,12 €/kus 94.- Sk/kus 

Cena služby Cena služby po odpočítaní dotácie 

4,78 €/kus 144.- Sk/kus 3,12 €/kus 94.- Sk/kus 



 
Ďalšie dojednania: 
 
Súčasťou prílohy č. .....    k tejto zmluve je čestné prehlásenie odberateľa  subvencovanej 
služby. 
 
 PS SR, š.p. sú platcom DPH. 
 
 Uvedené ceny za výkon kontroly úžitkovosti sú bez DPH. 
  
Doba trvania prílohy: Právoplatnosť a účinnosť tejto prílohy sa končí dňom 31.12.2011. 

 
 
 
 
V L.Revúcach                 dňa 15.1.2011  
  
 
 
..............................................         .................................................. 
Odberateľ  pečiatka - podpis                     Dodávateľ  pečiatka – podpis 
 

 

 

 

 

 
 

 

Cena služby Cena služby po odpočítaní dotácie 

0,03 €/kus 0,90 Sk/kus 0,02 €/kus 0,50 Sk/kus 


