
Zmluva na odber a distribúciu  

inseminačných dávok 

 

uzatvorená medzi  

 

dodávateľom:     

Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo 

Moravecká 32,  951 93 Topoľčianky,  

e-mail: zchks@horses.sk 
 

a  

 

odberateľom (majiteľom kobyly):   

Priezvisko, meno: ......................................................................................   IČO: ..................................... 

Adresa: .................................................................................................   DIČ: .......................................... 

PSČ, mesto:  ..................................................................................   e-mail: ............................................. 

Telefón: ......................................................................................   Číslo farmy: ........................................ 

 

Potvrdzujem, že som v pripúšťacej sezóne 2017 inseminoval kobylu:  

Meno kobyly:  .........................................................................   Základné číslo kobyly v PK: ................. 

Dátum narodenia kobyly:  ................................   Plemeno kobyly: .......................................................... 

Otec kobyly:  ........................................................   Matka kobyly: .......................................................... 

Základná farba kobyly:  .................................................................. 

 

Kobyla bola inseminovaná čerstvou spermou žrebca:   3862 Quinus II 

 

Táto zmluva a oznámenie o výsledku inseminácie slúži pre zápis kobyly do pripúšťacieho registra 

žrebca a je základom pre vystavenie pripúšťacieho lístka! Je v záujme majiteľa kobyly, aby bola 

zmluva riadne vyplnená zo strany majiteľa kobyly a odoslaná včas na adresu ZCHKS. 

  

Zmluvné podmienky 

 

1. Národný žrebčín „Topoľčianky“, š. p., odoberie, vyrobí a distribuuje inseminačnú dávku (ďalej 

len ID) čerstvého spermatu žrebca 3862 Quinnus II podľa telefonickej objednávky odberateľa. 

Odberateľ si vyberie spôsob dopravy ID. V prípade vlakovej prepravy určí miesto (stanicu) 

vyzdvihnutia ID v termoboxe.  

2. Vyplnenú a podpísanú zmluvu na odber ID zašle na adresu: ZCHKS, Moravecká 32, 951 93 

Topoľčianky. 



3. Odberateľ na vlastné náklady zaistí insemináciu kobyly a vyšetrenie kobyly na žrebnosť. 

4. Po zistení žrebnosti zašle odberateľ „Oznámenie o výsledku pripúšťania“ (príloha zmluvy) 

na adresu: ZCHKS, Moravecká 32, 951 93 Topoľčianky, najneskôr do 30. 9. 2017. 

5. Cena inseminačnej dávky a poplatky: 

 Cena inseminačnej dávky: 60,- EUR (vrátane 20 % DPH) alebo 30,- EUR (vrátane 20 % 

DPH) pre člena ZCHKS (členstvo k 1. 3. 2017) – uhrádza majiteľ kobyly na základe faktúry 

vystavenej ZCHKS, družstvo. 

 Manipulačný poplatok: 20,- EUR (vrátane 20 % DPH) – uhrádza majiteľ kobyly 

na základe vystavenej faktúry z Národného žrebčína „Topoľčianky“, š. p. 

 Prepravné (pri zaslaní zásielky vlakom):  15,- EUR (vrátane 20 % DPH) – uhrádza 

majiteľ kobyly na základe vystavenej faktúry z Národného žrebčína „Topoľčianky“, š. p. 

Majiteľ kobyly je povinný vrátiť termobox do Národného žrebčína „Topoľčianky“, š. p., 

na adresu: Národný žrebčín „Topoľčianky“, š. p., Parková 13, 951 93 Topoľčianky najneskôr 

do 10 dní po dodaní ID. V opačnom prípade bude majiteľovi Národným žrebčínom účtovaný 

sankčný poplatok 10,- EUR (vrátane 20 % DPH).  

 Pri osobnom odbere uhrádza majiteľ kobyly Národnému žrebčínu len manipulačný poplatok.  

6. V prípade, že odberateľ nezašle oznámenie o výsledku pripúšťania do 30. 9. 2017 

a v nasledujúcom roku sa narodí pripustenej kobyle žriebä, bude odberateľovi pri vystavení 

dokladov účtovaná sankcia zo Zväzu chovateľov koní, družstvo, vo výške 150,- € (vrátane 20 % 

DPH). 

7. Cenník poskytovaných služieb Inseminačno-reprodukčného centra NŽ „Topoľčianky“, š. p., je 

zverejnený na www.nztopolcianky.sk. 

8. Zmluva je uzatvorená na pripúšťaciu sezónu 2017. 

9. Obe strany sa oboznámili s obsahom zmluvy a súhlas s jej obsahom vyjadrujú svojim podpisom. 

  

V Topoľčiankach  dňa:  .......................... 2017 

 

 

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

 Dodávateľ Odberateľ  

 

 

 

Príloha zmluvy:  OZNÁMENIE O VÝSLEDKU INSEMINÁCIE KOBYLY 

 

 

http://www.nztopolcianky.sk/


OZNÁMENIE O VÝSLEDKU INSEMINÁCIE KOBYLY 

(zašlite na adresu: ZCHKS, Moravecká 32, 951 93 Topoľčianky, email: zchks@horses.sk) 

 

Meno kobyly: ….................................................................................................................................... 

 

Majiteľ kobyly: ….................................................................................................................................... 

 

Kobyla bola inseminovaná žrebcom:   3862  Quinnus II 

  

Posledná inseminácia dňa:  ………………… 2017  

  

Zakrúžkujte výsledok inseminácie:  a/   žrebná b/   jalová 

  

  

Podpis odberateľa  (majiteľa kobyly): .................................................................................................. 

 

Dôležité upozornenie:            

V prípade, že odberateľ nezašle oznámenie o výsledku pripúšťania do 30. 9. 2017 a v nasledujúcom 

roku sa narodí pripustenej kobyle žriebä, bude odberateľovi pri vystavení dokladov účtovaná sankcia 

150,- €. 

 


