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Z m l u v a 

o poskytnutí služieb 

č. 302/2016-520/MPRV SR 
 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2  Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  

v znení neskorších predpisov 

 

medzi zmluvnými stranami, ktorými sú: 

 
 

Názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky  
Sídlo:    Dobrovičova 12,  812 66 Bratislava 

Štatutárny zástupca:  Ing. Gabriela Matečná, ministerka  

IČO:    00 156 621 

DIČ:    2021291382 

IČ DPH   nie je platcom DPH 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica Bratislava 

Číslo účtu:              SK66 8180 0000 0070 0008 1105 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

Názov:       Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik                                          

Sídlo:    Starohájska 29, Bratislava 852 27 

Štatutárny zástupca:  Ing. Marta Dianová, poverená riaditeľka 

IČO:                       36 856 096 

DIČ:    2022511304 

IČ DPH   SK2022511304 

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a. s. 

Číslo účtu:   SK10 0200 0000 0036 9298 4058                                           

(ďalej len „poskytovateľ“) 
 

Preambula  

 

V zmysle § 1 ods. 2 písm. o) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene                         

a doplnení niektorých zákonov sa na služby, ktoré sú predmetom tejto zmluvy nevzťahujú 

metódy a postupy verejného obstarávania.  

 

Článok 1 

Právny základ 

Zmluva sa uzatvára podľa: 

1. Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku, v znení neskorších predpisov, 

2. Zákon č. 194/1998 Z. z. 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 (ďalej len „zákon č. 194/1998“), 

3. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  

č. 20/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho 

dobytka v znení vyhlášky č. 50/2012 Z. z.,  

4. Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, 

5. Zákon č. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Obchodný zákonník“), 

6. Zakladacia listina č. 5138/2007-420 zo dňa 07.12.2007, 

https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov?p_p_id=enactmentSearch_WAR_portletsez&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_enactmentSearch_WAR_portletsez_zodpovedajucaUcinnost=06.07.2016&_enactmentSearch_WAR_portletsez_iri=%2FSK%2FZZ%2F1998%2F194%2F20091101
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov?p_p_id=enactmentSearch_WAR_portletsez&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_enactmentSearch_WAR_portletsez_zodpovedajucaUcinnost=06.07.2016&_enactmentSearch_WAR_portletsez_iri=%2FSK%2FZZ%2F1998%2F194%2F20091101
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov?p_p_id=enactmentSearch_WAR_portletsez&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_enactmentSearch_WAR_portletsez_zodpovedajucaUcinnost=06.07.2016&_enactmentSearch_WAR_portletsez_iri=%2FSK%2FZZ%2F1998%2F194%2F20091101
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7. Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 
 

Článok 2 

Predmet zmluvy 
 

1. Poskytovateľ vedie pre objednávateľa centrálny register hospodárskych zvierat  

(ďalej len „CEHZ“), ako výlučne poverená plemenárska organizácia v zmysle zákona  

č. 194/1998 Z. z.  na základe zakladacej listiny poskytovateľa pod č. 5138/ 2007-420  

zo dňa 07.12.2007. 

2. Predmetom zmluvy je zber, nahlásenie a spracovanie zootechnických a plemenárskych  

údajov u prvôstok a kráv na druhej a vyššej laktácii s trhovou produkciou mlieka 

evidovaných v CEHZ k 31.05.2016 v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 pre účely 

zvýšenia kvality údajov databázy CEHZ, ktorú výlučne zabezpečuje poskytovateľ. 

Objednávateľ za tieto úkony poskytne odplatu za poskytnutie údajov v zmysle článku 5. 

3. Predmetom zmluvy je aj zabezpečenie všetkých administratívnych činností súvisiacich                 

s poskytovaním služieb podľa ods. 2. tohto článku, a to najmä uzatváranie zmlúv  

o poskytovaní údajov v rozsahu ods. 2. tohto článku s chovateľmi  kráv s trhovou 

produkciou mlieka na území Slovenskej republiky a poskytovanie plnení z týchto zmlúv 

podľa článku 7 ods. 1. tejto zmluvy. 

4. Predmetom zmluvy je podpora zamestnanosti v živočíšnej výrobe, osobitne v kategórii 

chovu dojníc. 

5. Predmetom zmluvy je podpora zastabilizovania stavov kráv s trhovou produkciou mlieka 

na území Slovenskej republiky. 

6. Spracované výsledné údaje od chovateľov kráv v CEHZ vyplývajúce z ods. 2. tohto 

článku  a  článku 6 ods. 3. tejto zmluvy sú vlastníctvom objednávateľa. 

Článok 3 

Oprávnené výdavky 
 

1. Za oprávnené výdavky sa považujú výdavky,  ktoré súvisia s činnosťami podľa článku 2 

tejto zmluvy a budú realizované v termíne podľa článku 4 tejto zmluvy. 

2. Za oprávnené výdavky sa považujú tie výdavky, ktoré boli skutočne vynaložené počas 

platnosti a účinnosti tejto zmluvy a súvisia s činnosťami uvedenými v článku 2 tejto 

zmluvy a navzájom sa neprekrývajú. 

 
Článok 4 

Doba plnenia 
 

Dobou plnenia služieb podľa článku 2 tejto zmluvy je obdobie od nadobudnutia  

platnosti a účinnosti tejto zmluvy do dňa 30.11.2016. 

 
Článok 5 

Cena predmetu zmluvy 
 

Cena, vrátane DPH za objednané služby podľa článku 2 tejto zmluvy je stanovená 

dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov. Cena je uvedená v členení: cena bez DPH 27 500 000 €,  

DPH  5 500 000 €, cena spolu s DPH  33 000 000 € (slovom: tridsaťtri miliónov eur).  
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Článok 6 

Platobné podmienky 

 

1. Poskytovateľ do 20 dní od účinnosti tejto zmluvy podľa článku 10 ods. 2. tejto zmluvy 

vystaví objednávateľovi prvú zálohovú faktúru v hodnote 20 000 000 € a do 40 dní  

od účinnosti tejto zmluvy podľa článku 10 ods. 2. tejto zmluvy druhú zálohovú faktúru 

v hodnote 12 500 000 €. Objednávateľ na základe dvoch zálohových faktúr poskytne 

poskytovateľovi preddavok na služby podľa článku 2 tejto zmluvy v celkovej sume 

32 500 000 €. 

2. Objednávateľ uhradí poskytovateľovi akúkoľvek platbu podľa tejto zmluvy na základe 

daňového dokladu, a to faktúry so všetkými náležitosťami v zmysle ustanovenia § 3a 

ods. 1. Obchodného zákonníka. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať 

nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude táto faktúra poskytovateľovi vrátená. 

Poskytovateľ je povinný predložiť novú faktúru, v takom prípade sa bude lehota 

splatnosti faktúry odvíjať od termínu doručenia novej faktúry. Poskytovateľom 

predložená faktúra na úhradu musí obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona  

č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

3. Poskytovateľ vystaví a doručí objednávateľovi vyúčtovaciu faktúru do 30.11.2016, 

ktorej neoddeliteľnou súčasťou bude príloha s rozsahom údajov v zmysle článku 2 ods. 

2. tejto zmluvy. 

4. Vyúčtovacia faktúra bude okrem prílohy uvedenej v ods. 3. tohto článku obsahovať: 

a) skutočnú cenu za poskytnutú službu vypočítanú ako súčin počtu zvierat na základe 

nahlásených stavov kráv s trhovou produkciou mlieka CEHZ k 31.05.2016 

a paušálnej odplaty stanovenej podľa článku 7 ods. 1. písm. c) tejto zmluvy, 

b) náklady poskytovateľa na administráciu  činností súvisiacich  s poskytovaním služieb 

podľa ods. 2. tohto článku,  

c) preddavok, 

d) doplatok (uhradí objednávateľ poskytovateľovi, ak preddavok bude nižší  

ako skutočná cena) alebo  

e) preplatok (vráti poskytovateľ objednávateľovi, ak preddavok bude vyšší  

ako skutočná cena).  

5. Splatnosť zálohovej a vyúčtovacej faktúry je 15 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia 

objednávateľovi. 

 

 

Článok 7 

Povinnosti poskytovateľa 

 

1.  Poskytovateľ je v súlade s článkom 2 povinný: 

a) na základe zmluvného vzťahu s chovateľmi zistiť zootechnické údaje kráv s trhovou 

produkciou mlieka v rozsahu podľa článku 2 ods. 2. tejto zmluvy, 

b) vykonať všetky administratívne činnosti za účelom plnenia povinností podľa článku 

2 tejto zmluvy, 

c) po splnení všetkých povinností zo strany chovateľov kráv s trhovou produkciou 

mlieka, uhradiť za doručenie aktuálnych údajov týmto chovateľom v stanovenom 

termíne nasledovnú odplatu, ktorá sa vypočíta ako počet  prvôstok a kráv s trhovou 

produkciou mlieka na druhej a vyššej laktácii x paušálna odplata  

v hodnote  280 € vrátane DPH, 

d) viesť analytickú evidenciu na predmet zmluvy vo svojom účtovníctve. 
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2.  Poskytovateľ je povinný archivovať doklady vzťahujúce sa k predmetu  tejto zmluvy  

po dobu 5 rokov od nadobudnutia jej účinnosti podľa článku 10 ods. 2. tejto zmluvy. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly zo strany oprávnených kontrolných 

 zamestnancov v zmysle príslušných predpisov, pričom oprávnenými kontrolnými 

zamestnancami sa rozumejú: 

a) poverení zamestnanci objednávateľa, Ministerstva financií SR, Najvyššieho 

kontrolného úradu, Úradu pre verejné obstarávanie, príslušnej správy finančnej 

kontroly, 

b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov  a v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej 

kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, 

c) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) a b) v súlade 

s príslušnými  predpismi. 

4. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť služby podľa článku 2 tejto zmluvy v dohodnutom 

rozsahu, čase a kvalite podľa platných noriem a štandardov služieb.  

 

 

Článok 8 

Trvanie a ukončenie zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú podľa článku 4 tejto zmluvy. 

2. Túto zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.  

3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak poskytovateľ mešká so splnením 

zmluvného termínu na dodanie údajov podľa článku 6 ods. 3. tejto zmluvy o viac ako                        

3 kalendárne dni a v prípade porušenia článku 2 až 4, článku 6 ods. 3. a 4. a článku 7 

tejto zmluvy. Pred odstúpením od zmluvy musí objednávateľ písomne vyzvať 

poskytovateľa a určiť dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich 

zo zmluvy a písomne poskytovateľa upozorniť, že v prípade neplnenia povinností 

vyplývajúcich zo zmluvy  ani v dodatočne stanovenom termíne od zmluvy odstúpi. 

4. Poskytovateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak objednávateľ je aj napriek upozorneniu 

poskytovateľa v omeškaní  s úhradou faktúry podľa článku 6 ods. 5. tejto zmluvy viac 

ako 15 dní. Poskytovateľ je povinný o tomto porušení písomne upovedomiť 

objednávateľa a uviesť lehotu, v ktorej je povinný uskutočniť nápravu. Pokiaľ nedôjde  

k náprave ani v dodatočne určenej lehote je poskytovateľ oprávnený písomne odstúpiť  

od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia odstúpenia od zmluvy zmluvnej 

strane, ktorej je odstúpenie od zmluvy určené.  

 

Článok 9 

Zmluvné pokuty 

1. V prípade neposkytnutia služieb, ktoré sú predmetom tejto zmluvy podľa článku 6 ods. 

3. tejto zmluvy v stanovenom termíne, objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú 

pokutu voči poskytovateľovi vo výške 0,05% z ceny za nedodaný predmet zmluvy 

podľa článku 2 ods. 2. tejto zmluvy za každý i začatý deň omeškania. 
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2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa článku 6 ods. 5. tejto 

zmluvy, môže si poskytovateľ uplatniť voči objednávateľovi  zmluvnú pokutu vo výške 

0,05% z neuhradenej sumy za každý i začatý deň omeškania. 

3. V prípade, že poskytovateľ použije poskytnutý preddavok a doplatok v rozpore  

s účelom podľa článku 2 tejto zmluvy, je povinný vrátiť objednávateľovi cenu predmetu 

zmluvy uvedenú v článku 5 tejto zmluvy. 

 
Článok 10 

Záverečné ustanovenia 

1. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomného dodatku 

podpísaného obidvomi zmluvnými stranami po predchádzajúcej dohode obidvoch 

zmluvných strán. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

3. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a právnymi predpismi podľa článku 1 tejto zmluvy. 

4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 – dotazník.  

5. Zmluva je vyhotovená v 5 vyhotoveniach, z toho 2 vyhotovenia obdrží poskytovateľ               

a 3 vyhotovenia obdrží objednávateľ. 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jeho 

obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek 

omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.  

7. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v jej plnom rozsahu  

vrátane príloh a dodatkov v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády 

Slovenskej republiky. 

 

 

 

V Bratislave dňa:   

    

V Bratislave dňa:  

 

 

 

 

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

za objednávateľa 

Ing. Gabriela Matečná 

ministerka 

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

za poskytovateľa 

Ing. Marta Dianová 

poverená riaditeľka
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Príloha č. 1: DOTAZNÍK 

 

 

A) IDENTIFIKÁCIA CHOVATEĽA   ČÍSLO ZMLUVY: ................................................................ 

 

Názov podniku: 

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

 

IČO: ..................................  Právna forma organizácie: ..........................  Číslo CEHZ: ............................................................ 

 

Poštová adresa: ............................................................................................................................................................................ 

 

Okres: .........................................  Zodpovedná osoba: .....................................   Email: .......... ................................................. 

 

Ukazovateľ   

1. Výmera poľnohospodárskej pôdy v ha (rok 2015) 
vlastná  

prenajatá  

2. Z toho orná pôda v ha  
vlastná  

prenajatá  

3. Zaťaženie ornej pôdy dojnicami (VDJ/ha)  

4. Realizujete pastvu dojníc (zakrúžkujte) áno nie 

 

B) ÚDAJE O POČTE CHOVANÉHO HOVÄDZIEHO DOBYTKA  

Ukazovateľ 31.05.2015 31.12.2015 31.05.2016 

5. Počet dojníc celkom:    

6. Počet teliat do 6 mesiacov:    

7. Počet jalovíc (od 6 mesiacov):    

8. Počet vysokoteľných jalovíc:    

9. Počet býkov vo výkrme:    

10. Počet volkov:    

11. Počet plemenných býkov:    

12. Počet HD – spolu:    

 

C) DOSAHOVANÁ ÚŽITKOVOSŤ A  PREVÁDZKOVO-EKONOMICKÉ PARAMETRE (uveďte priemerný stav) 

Ukazovateľ/rok r. 2015 Ukazovateľ r.2015 

13. Počet narodených teliat:  24. Celková produkcia mlieka:  

14. Počet mŕtvo narodených teliat:  25. Náklady na 1 l mlieka:  

15. Úhyn teliat do odstavu:  26. Celkový počet pripustených kráv:  

16. Odchov teliat na 100 kráv:  27. Celkový počet pripustených jalovíc:  

17. Percento negatívnej selekcie dojníc:  
28. Teľnosť jalovíc 

po 1. inseminácii  

18. Z dôvodu (ks):  

Zdravotné dôvody   po vš. insemináciách  

Úžitkovosť  
29. Teľnosť kráv 

po 1. inseminácii  

Reprodukčné ukazovatele  po vš. insemináciách  

19. Priemerné poradie laktácie pri vyradení dojníc:  30. Inseminačný interval:  

20. Počet predaných jalovíc – nie teľných:  31. Servis perióda:  

21. Počet predaných jalovíc – teľných:  32. Inseminačný index:  

22. Priemerné denné prírastky vo výkrme:  33. Vek pri prvom otelení:  

23. Priemerná hmotnosť na konci výkrmu:  34. Medziobdobie:  
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35. Priemerná realizačná cena  za 1 l mlieka 

r./mes. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

2015             

2016       X X X X X X 

 

Údaje o pracovníkoch na úseku chovu HD k 31.12.2015 

36. Počet pracovníkov u dojníc:  

41. Veková štruktúra 

pracovníkov:  

do 25 rokov  

37. Počet pracovníkov u ostatných 

kategórii HD: 
 26-40 rokov  

38. Počet pracovníkov na úseku ŽV spolu:  41-55 rokov  

39. Počet ostatných pracovníkov:  nad 55 rokov  

40. Z toho: 

žien  
42. Kvalifikačná štruktúra 

(najvyššie dosiahnuté 

vzdelanie):  

Základné vzdelanie  

Stredné  

(všetky stupne)  
 

mužov  Vysokoškolské     

(všetky stupne) 
 

 

Údaje o pracovníkoch na úseku chovu HD k 31.05.2016 

43. Počet pracovníkov u dojníc:  

48. Veková štruktúra 

pracovníkov:  

do 25 rokov  

44. Počet pracovníkov u ostatných 

kategórii HD: 
 26-40 rokov  

45. Počet pracovníkov na úseku ŽV spolu:  41-55 rokov  

46. Počet ostatných pracovníkov:  nad 55 rokov  

47. Z toho: 

žien  
49. Kvalifikačná štruktúra 

(najvyššie dosiahnuté 

vzdelanie):  

Základné vzdelanie  

Stredné  

(všetky stupne) 
 

mužov  Vysokoškolské     

(všetky stupne) 
 

 

Perspektívy chovu  

50. Stavy dojníc z dlhodobého hľadiska 

plánujete (zakrúžkujte): 

(1) udržať   

(2) zvýšiť   

(3) znížiť   

(4) zrušiť chov dojníc a prejsť do systému beztrhovej produkcie mlieka 

(5) zrušiť chov úplne  

51. Plánujete v rokoch 2016-2017 investície do 

ŽV (zakrúžkujte): 

(1) áno   

(2) nie   

52. Výkon kontroly úžitkovosti plánujete 

(zakrúžkujte):            

(1) udržať    

(2) zrušiť 

53. V prípade plánu zrušiť kontrolu úžitkovosti 

uveďte dôvody:            
 

 

  

 

V ................................................. dňa ....................................  podpis / pečiatka ........................................... 


