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Zmluva  č. 2/2019 
na dodávku inseminačných dávok, inseminačného materiálu pre insemináciu 

a inseminačné úkony v chove HD 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 uzatvorená  podľa obchodného zákonníka č. 513 1991 Zb. v znení zmien a doplnkov,  v zmysle  zákona č. 194/1998 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 a v súlade nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/1012 z 8. júna 2016 o zootechnických a genealogických 
podmienkach na plemenitbu čistokrvných plemenných zvierat, hybridných plemenných ošípaných a ich zárodočných produktov a na 
obchodovanie s nimi a ich vstup do Únie a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 652/2014, smernice Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS 

 
Medzi zmluvnými stranami: 
 

Dodávateľ:   Ing, Marián Ofúkaný TOP GENETIK  
A.Hlinku 2359/4, 96001 Zvolen 

Zastúpený:  Ing. Marián Ofúkaný 
Bankové spojenie:      Raiffeisenbank, IBAN: SK38 1100 0000 0080 1701 6064 
IČO: 51660385           DIČ:1079502402 

 
A 

Odberateľ:               AGROPODNIK  SLAMOZ spol. s r.o. 
                                    Hlavná 480 076 64 Zemplínska Teplica                           
Zastúpený:                 Ing. Ivan Seňko 
Tel:                             0562851722 
Email:                         sppno@slovanet.sk 
Bankové spojenie: 
IČO: 36204447 DIČ: 2020032003       IČ DPH: SK2020032003   

 
Čl. 1  Predmet zmluvy 

Dodávka inseminačných dávok plemenných býkov pre insemináciu HD. 
Predmetom  plnenia  zmluvy je dodávka  inseminačných dávok  plemenných býkov 
odberateľovi k inseminácii plemenníc HD, dodávka inseminačného materiálu, tekutého 
dusíka a aj samotný výkon inseminácie plemeníc odberateľa.  

 
 
Čl. 2    Cena. 

1. Odberateľ je povinný zaplatiť za služby a dodané inseminačné dávky plemenných 
býkov a  inseminačného materiálu cenu vo výške  stanovenej dohodou  vyhotovenou 
písomnou formou.  V cene nie je započítaná DPH. 

2. Cena inseminačného úkonu : 4,00 € 
3. Cena inseminačného materiálu (pipeta a rukavica): 0,00 € /kus  
4. Cena tekutého dusíka: 0,00 €/liter 
5. Cena inseminačných dávok: 

Boom  BKM-016     7,00 €/ks 
Milton MIS-002   12,00 €/ks 
Havanna HRA-002    7,00€/ks 
Medico DIN-002    7,00€/ks 
ZIGZAG RED BKM-022  7,00 €/ks 
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Čl. 3  Platobné podmienky. 

1. Dodávateľ a odberateľ sa dohodli na úhrade ceny na základe faktúry vystavenej 
dodávateľom v zmysle čl. 2 ods. 2 tejto zmluvy.  
2. Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa vystavenia.  
3. Fakturácia bude vykonaná: 
      3.1. na základe dodacieho listu / počet inseminačných dávok, vyznačené množstvo dusíka 
a inseminačného materiálu/, podpísaného zástupcom odberateľa. Zástupcom odberateľa sa 
myslí samotný odberateľ osobne / zastúpený štatutárnym orgánom, osoba na to určená /. 
4. Ak bude odberateľ v omeškaní s platením faktúry, je odberateľ povinný zaplatiť 
dodávateľovi z nezaplatenej sumy úroky z omeškania vo výške 0,05% za každý deň 
omeškania odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti až do zaplatenie. 
 

Čl. 4 Práva a povinnosti zmluvných strán. 
1. Povinnosti dodávateľa: 
 1.1 Dodávateľ je povinný dodať  inseminačné dávky  plemenných býkov podľa 
podmienok dohodnutých v priparovacom pláne a inseminačné dávky plemenných býkov 
zaradených do testovacieho pripárovania. 
 1.2. Dodávateľ je povinný dodať inseminačné dávky v predpísanom obale a poskytne 
odberateľovi informácie o plemenných býkoch,  ktorých inseminačné dávky sú používané 
k inseminácii plemenníc HD odberateľa. 
2. Povinnosti odberateľa: 
 2.1. Odberateľ je povinný objednať inseminačné dávky u odberateľa písomne, alebo 
telefonicky. 
 2.2. Odberateľ je povinný v  objednávke  inseminačných dávok  uviesť presné údaje 
o množstve a druhu inseminačných dávok a inseminačného materiálu. 

2.3. Odberateľ  môže  použiť  inseminačné  dávky len na  pripárovanie vlastných 
plemenníc. 
 

Čl. 5 Záverečné ustanovenia. 
1. Odberateľ zabezpečí riadne a včas vedenie stanovenej prvotnej evidencie o vykonaní 
inseminácie HD a včasné predkladanie prvotných dokladov dodávateľovi. 
2. Ostatné podmienky v tejto zmluve neupravené, riadia sa ustanoveniami Obchodného 
zákonníka 
a ostatnými záväznými právnymi prepismi. 
3. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom rovnopise dostanú 
obidve zmluvné strany. 
4. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať s mesačnou 
výpovednou lehotou. 
5. Príloha k zmluve – priparovací plán v chove HD , bude aktualizovaný pre jednotlivé 
kalendárne roky. 
6. Dňom podpísania tejto  zmluvy strácajú platnosť všetky  doterajšie zmluvy a dodatky 
medzi dodávateľom a odberateľom.  
7. Zmluvné strany  prehlasujú,  že táto  zmluva bola  uzatvorená  slobodne a vážne, nie 
v tiesni alebo za inak nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú. 
 
Vo Zvolene, dňa 26.02.2019 
 

 
 
Dodávateľ:  ...................................  Odberateľ:................................... 


