
ZMLUVA  
uzatvorená podľa § 262 a nasl. Obch. zákonníka 

 
 

Objednávateľ:  Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra 
so sídlom: Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky 
zastúpený: Mgr. Dana Peškovičová, PhD., riaditeľka 
IČO 42122007 
forma: štátna príspevková organizácia zriadená rozhodnutím MP SR 
 
Dodávateľ: Výskumný ústav mliekárenský, a.s. 
so sídlom:  Dlhá 95, 010 01 Žilina 
zastúpený: Ing. Miroslav Kološta, PhD., predseda predstavenstva, riaditeľ a.s. 
 Ing. Martin Tomáška, PhD. predstavenstvom splnomocnený pracovník 
IČO: 36369284 
DIČ: 2020096705 
IČ-DPH: SK2020096705 
forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
 v Žiline, oddiel: Sa, vložka č.: 10002/L. 
 
 

 
Článok I. 

PREAMBULA 
 

1.1 Dňa 30.03.2010 bol Pôdohospodárskou platobnou agentúrou v rámci Programu rozvoja 
vidieka SR na roky 2007-2013 schválený projekt objednávateľa: „Životné podmienky 
hovädzieho dobytka mliekových plemien a chov dojčiacich kráv“, garant doc. Ing. Jan 
Brouček, DrSc. 

1.2 Táto zmluva sa uzatvára na základe schváleného projektu v rámci Programu rozvoja 
vidieka, opatrenie č.: 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity, s názvom podľa 
článku 1.1., kód projektu: 160TT1001329. 

 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
2.1 Dodávateľ sa zaväzuje za podmienok dojednaných v tejto zmluve  dodať 

objednávateľovi služby v požadovanej kvalite a požadovanom množstve, Objednávateľ 
sa zaväzuje predmet zmluvy využiť a zaplatiť cenu, tak ako je uvedené v tejto zmluve. 

 
 

Článok III. 
Termín plnenia 

 
3.1 Doba jednotlivého plnenia – dodania služby je určená dohodou zmluvných strán na 

termín: 24. marca 2011. 



Článok IV. 
Cena 

 
4.1 Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za poskytnuté služby vo výške 200,00 EUR 

(prenájom zasadačky bez didaktickej techniky). 
 
 

Článok V. 
Platobné podmienky 

 
5.1 Dodávateľ zúčtuje predmet služby faktúrou najneskôr do 5 dní od dátumu zdaniteľného 

plnenia. 
5.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi faktúrovanú čiastku v lehote 60 dní od 

vystavenia faktúry. 
5.3 Dňom úhrady sa rozumie deň, kedy bola úhrada pripísaná na účet dodávateľa. 
5.4 V prípade omeškania s úhradou dlžnej čiastky je dodávateľ oprávnený účtovať 

objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky uvedenej na faktúre 
za každý deň omeškania. 

V prípade omeškania dodávateľa so splnením svojej povinnosti dodať objednávateľovi služby 
v termínoch podľa bodu 3.1 tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený požadovať od 
dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny vzájomne odsúhlasenej objednávky, na 
ktorú sa omeškanie vzťahuje a to za každý deň omeškania. 

 
 

Článok VI. 
Osobitné ustanovenia 

 
6.1 Dodávateľ súhlasí, aby oprávnení kontrolní zamestnanci vykonali kontrolu obchodných 

dokumentov vo vzťahu ku predmetu tejto zmluvy počas trvania realizácie projektu 
s PPA a počas 5 - tich rokov po skončení realizácie projektu. 

 
Oprávnení kontrolní zamestnanci sú: 
a) poverení zamestnanci PO, Ministerstva financií SR, Ministerstva pôdohospodárstva SR, 

Najvyššieho kontrolného úradu SR, Správy finančnej kontroly, kontrolné orgány EÚ, 
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 
v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov riadne splnomocnení 
zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES, 

c) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými 
predpismi. 

 
 

Článok VII. 
Zverejnenie zmluvy 

 
7.1 Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa 

Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb., v znení nesk. predpisov  a niektoré iné zákony. 
 

 2



 3

7.2 Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so 
zákonom 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb., v znení 
nesk. predpisov a niektoré iné zákony.  

7.3 Dodávateľ súhlasí so zverejnením zmluvy v plnom znení vrátane príloh a dodatkov 
v Centrálnom registri zmlúv SR. 

 
 

Článok VIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
8.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 
8.2 Zmluvné strany môžu túto zmluvu doplniť, zmeniť alebo zrušiť po vzájomnej dohode 

len písomnou formou. 
8.3 Obe zmluvné strany prehlasujú, že na obsahu tejto zmluvy sa vzájomne dohodli pri 

slobodnej vôli, po napísaní ju prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu vlastnoručne 
podpísali. 

8.4 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka SR a súvisiacimi právnymi predpismi. 

8.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, každá strana obdrží dva podpísané 
vyhotovenia zmluvy. 

 
 

 

 

V Lužiankach, dňa 10.3.2011 V Žiline, dňa....................... 

 

 

 

 

 
______________________________                       ______________________________ 
 Mgr. Dana Peškovičová, PhD. Ing. Miroslav Kološta, PhD. 
   riaditeľka CVŽV Nitra  predseda predstavenstva, riaditeľ a.s. 

 
 

 
 
 
 
 
 

                       ______________________________ 
 Ing. Martin Tomáška, PhD. 
 predstavenstvom splnomocnený pracovník 


	PREAMBULA

