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Zmluva
o poskytnutí pomoci - subvencovanej služby na založenie a vedenie plemennej knihy

a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat

č. PK 2022/26

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník")

(ďalej len „Zmluva")

Zmluvné strany

Názov: Ministerstvo pôdohospodárstva rozvoja vidieka SR
Sídlo: Dobrovičovául. Č.12, 81266 Bratislava, Slovenská republika
Zastúpené: JUDr. Samuel Vlčan, minister
IČO: 00156621
Webové sídlo: www.land.qov.sk

(ďalej len „Ministerstvo"), v mene ktorého koná

Názov: Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo
Zápis: Okresný súd Nitra, Oddiel: Dr, vložka č. 10069/N
Sídlo: Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
Štatutárny orgán: Ing. Julián Škerlík - predseda predstavenstva

Ing. Peter Ryšavý - podpredseda predstavenstva
IČO: 31398669
DIČ: 2020312921
IČDPH: SK 2020312921
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK4511110000006604273015

(ďalej len „Zväz"), na základe bodu D.3. a D.4. Schémy štátnej pomoci na založenie a vedenie
plemennej knihy a plemenárskej evidencie v znení Dodatku č. 2, číslo schémy: SA.63079 (2021/XA)
v úplnom znení (ďalej len „Schéma")

(ďalej len „PoskytovateP')

a

Obchodný názov: AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o.
Zápis: . OR OS Košice l, odd.: Sro, vložka č. 12249/V
Sídlo: Hlavná 480, 076 64 Zemplínska Teplica
Štatutárny orgán: Ing. Ivan Seňko, konateľ

IČO: 36204447
DIČ: 2020032003
IČ DPH: SK2020032003
Bankové spojenie: VÚBa.s.,
IBAN: SK51 0200 0000 0014 5011 5758

(ďalej len „Príjemca")

(Poskytovateľ a Príjemca spolu ďalej len „Zmluvné strany")



Preambula

1) Poskytovaíeľ je uznanou chovateľskou organizáciou, ktorej Ministerstvo na základe § 6 ods. 3
zákona č. 194/1998 Z.z. priznalo postavenie uznanej chovateľskej organizácie, ktorá poskytuje služby
pre druh hospodárskych zvierat ošípané.

2) Príjemca je jednotka pozostávajúca z pôdy, priestorov a zariadení používaných na
poľnohospodársku prvovýrobu - chovateľ hospodárskych zvierat ošípaných.

i
Článok l.

Predmet plnenia

1) Predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy je poskytovanie pomoci Príjemcovi formou vecného plnenia
prostredníctvom subvencovanej služby na Plemennú knihu. Touto službou sa rozumejú činnosti
súvisiace s administráciou a vedením plemennej knihy a plemenárskej evidencie. Služba zahŕňa:

a) administrácia údajov z hodnotenia systémom BLUP a bonitácie zvierat pre účely
plemennej knihy, plemenného registra

b) administratívne práce súvisiace s registráciou údajov vedených v databáze príjemcu
pomoci pre účely plemennej knihy, plemenného registra

c) administratívne práce súvisiace s aktualizáciou a spracovaním údajov vedených
v databáze príjemcu pomoci pre účely plemennej knihy a plemenného registra

d) administratívne práce súvisiace s aktualizáciou softvéru na vedenie údajov v plemennej
knihe, plemenného registra

e) administratívne práce súvisiace so zabezpečením tlače a vydávaním plemenárskych
dokumentov, katalógov a informačných materiálov pre chovateľov ako tlač preukazu
o pôvode, osvedčení a vydávaním informačných materiálov o aktuálnom stave plemenných
zvierat v plemennej knihe, plemennom registri

f) administratívne práce súvisiace s elektronickým zverejnením informácií o plemennej knihe
a plemennom registri a vybraných údajov z plemennej knihy a plemenného registra on-line
na webovej stránke Zväzu

2) Plnenie predmetu zmluvy je v súlade:

a) so schémou štátnej pomoci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej
evidencie v znení Dodatku č. 2 SA.63079 (2021-XA)

b) s výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10.
decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve,
potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve

Článok II.
Termín plnenia

Poskytovateľ zabezpečí predmet plnenia podľa ČI.l na dobu určitú a to odo dňa podania žiadosti
o pomoc do 31.12.2022

Článok III.
Odplata za poskytnutú službu

Poskytovateľ poskytne Príjemcovi službu v súlade s Článkom l. ods. 1 bezodplatne.

Článok IV.
Povinnosti zmluvných strán

1N Poskvtovat-F a Príjemca SĽJ oovinní tv^ zbytočného odkladu si npvráiom czná-ni*' všetky rl-niností
kíoré môžu mni vplyv na ptecimet plnenie? tejto zmluvy

2} Poskytovaíeí poskytuje Príjemcovi službu najneskôr v termíne uvedenom v Článku II. tejto zmiuvy.



3) Príjemca sa považuje za oprávneného konečného príjemcu pomoci v zmysle Schémy v znení
Dodatku č.2 SA.63079 (2021/XA) článok E.

4) Príjemca predložil poskytovateľovi písomnú žiadosť o pomoc pre príslušný kalendárny rok, ktorá
spĺňa náležitosti podľa článku K. Schémy

5) Ku dňu poskytnutia pomoci je registrovaný v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat

6) Príjemca sa zaväzuje:
a) dodržať všetky podmienky na poskytnutie služby,
b) poskytnúť súčinnosť a umožniť vykonanie všetkých kontrol podľa schémy pomoci,
c) poskytnúť ďalšie požadované doklady a informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie

oprávnenosti služby,
d) oznámiť každú zmenu údajov uvedených v zmluve na príslušné regionálne pracovisko

Pôdohospodárskej platobnej agentúry a Zväzu do desiatich pracovných dní od jej vzniku.

Článok V.
Vyhlásenie Príjemcu

Príjemca vyhlasuje:
a) že je mikropodnik, malý alebo stredný podnik pôsobiaci v poľnohospodárskej výrobe podľa

prílohy l. nariadenia Komisie (EU) č. 702/2014 z 25, júna 2014 a zároveň nie je podnikom
v ťažkostiach,

b) že nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci, na základe predchádzajúceho rozhodnutia
Komisie, ktorým sa táto pomoc vyhlasuje za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom

c) že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom
d) že nepoberá dotáciu na to isté podporné opatrenie z rozvojového programu

poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, alebo z iných verejných zdrojov
e) že pomoc nepoužije na pomoc v prospech odvetvia lesného hospodárstva, ktorá nie je

spolufinancovaná z fondu EPFRV, ani poskytovaná ako dodatočné vnútroštátne financovanie
pre takéto spolufinancované opatrenia

f) že pomoc nepoužije na pomoc MSP na činnosti, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti článku
42 zmluvy, ktorá nie je spolufinancovaná z fondu PFRV, ani poskytovaná ako dodatočné
vnútroštátne financovanie pre takéto spolufinancované opatrenia

g) že pomoc nepoužije na činnosti v oblasti spracovania a odbytu poľnohospodárskych výrobkov

Článok VI.
Spoločné ustanovenia

1) Ak sa kontrolou dodatočne zistí, že poskytovateľ porušil podmienky stanovené vo Výnose
a v Schéme a neoprávnene uzavrel zmluvu o spolupráci s neoprávneným príjemcom, je povinný
odviesť sumu, ktorá bola neoprávnene poskytnutá v plnej výške do štátneho rozpočtu, v súlade so
zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Odvod neoprávnene použitých prostriedkov štátneho rozpočtu uloží kontrolný orgán, alebo
príslušná správa finančnej kontroly, ktorá ich aj vymáha.

2) Kontrolu použitia poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu - vo výške poskytnutej zľavy
chovateľovi hospodárskych zvierat, vykonáva kontrolný orgán oprávnený na výkon kontroly v zmysle
schémy pomoci na vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencii hospodárskych zvierat,
v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších
predpisov a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Následnú finančnú kontrolu na základe zákona č. 440/2000 Z.z. o správach
finančnej kontroly v znení zákona č. 150/2001 Z.z. o daňových orgánoch v znení neskorších predpisov
vykonáva príslušná Správa finančnej kontroly, ktorá ukladá odvod a penále z neoprávnene použitých
finančných prostriedkov štátneho rozpočtu.



Článok VII.
Osobitné ustanovenia

1) Zmluvné strany sú oprávnené od tejto zmluvy odstúpiť v prípadoch stanovených v § 344 až 351
Obchodného zákonníka.

2) Poskytovateľ a Príjemca sú ďalej oprávnení odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že v období od
podpísania tejto zmluvy obidvomi zmluvnými stranami do termínu poskytnutia služby so zľavou zistia
porušenie zmluvných podmienok.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenie

1) Túto Zmluvu je možné meniť, alebo dopĺňať len formou písomného dodatku po predchádzajúcej
dohode obidvoch zmluvných strán.

2) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej
vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné,
nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú
oprávnené k podpisu Zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

3) Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán.

4) Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch pričom po podpise Zmluvy dostane Poskytovateľ jeden
rovnopis a Príjemca jeden rovnopis.

5) Súhlas so spracovaním osobných údajov: Príjemca súhlasí s tým, že Poskytovateľ môže uchovávať
a spracúvať informácie vzťahujúce sa k Príjemcovi a k tejto zmluve, v dôsledku čoho Príjemca týmto
udeľuje svoj súhlas s uvedeným v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a to najmä
s nasledovnými právnymi predpismi:

- Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení - §9
- Zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v platnom znení - §11 a naši.
- Zákon č. 18/2018 Z.z. s účinnosťou od 25.05.2018

V Lužiankach, dňa

za Poskytovateľa: za Príjemcu:

Ing. Julián Škerlík ^~| meno a priezvisko, funkcia, podpis
predseda predstavenstve

AGROPODNIKSLAMOZspol. s r.o.
Hlavná 480, Zemplínska Teplica, 076 64

86204447 ©QIC: 2020032003

Ing. Petepíyšavý /' meno a priezvisko, funkcia, podpis
podpredseda predstavenstva

OŠÍPANÝCH

° H


