
 

 Zmluva o vykonávaní odborných veterinárnych činností a služieb  
     Uzatvorená podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka  

 

 

medzi  

Objednávateľom :  
Obchodné meno : Obec Priepasné 

Zastúpená : Peter Czere, starosta obce  

Sídlo : 906 15 Priepasné 109  

Číslo účtu (IBAN) : SK75 5600 0000 0046 9171 2004                                                                                      

IČO : 00309851  

DIČ : 2021039823  

Telefón /Fax : 034/6547435, 0907/747667 

E – mail : peter.czere@priepasne.sk 

 

Poskytovateľom : MVDr. Mikoš Čelka súkr. vet. lekár  
Osvedčenie KVL č.: 1649 

Sídlo : Staromyjavská 737/18, Myjava 

Číslo telefónu : +421903 134463 

e-mail : mvdr.celka@gmail.com 

Číslo účtu  

IČO : 42144922 

DIČ : 1077672101 

 

 

I. Predmet plnenia  
 

1. Predmetom tejto zmluvy je výkon súkromných odborných veterinárnych činností a služieb.  

 

2. Miestom výkonu činností a služieb podľa tejto zmluvy bude karanténna stanica  Obce Priepasné 

objednávateľa – Obce Priepasné.  

 

 

II. Zmluvné podmienky 

Poskytovateľ sa zaväzuje že bude pre obec Priepasné v súlade s platnými právnymi predpismi 

najmä zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,  

vyhl. č. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach a ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na 

karanténne stanice a útulky pre zvieratá a tiež zákona č. 442/2004 Z. z. o súkromných 

veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a 

doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov zabezpečovat' najmä: 

 

- kompletné vyšetrenie a informácie o zdravotnom stave zvieraťa s potrebnou evidenciou, 

- vakcináciu proti besnote, 

      - odčervenie podľa prípravku podľa živej váhy zvieraťa 

      - odblšenie a odklieštenie 

      - vystavenie očkovacieho preukazu 

      - použitie narkotizačnej pušky 

      - čipovanie 

      - eutanáziu 
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III. Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia 

 

 

1.Objednávateľ sa zaväzuje zaplatit' poskytovateľovi cenu uskutočnených výkonov. Skutočne 

vykonané veterinárne činnosti a služby budú účtované podľa skutočne vykonaných úkonov podľa cien 

uvedených v Sadzobníku veterinárnych úkonov a služieb poskytovateľa Sadzobník veterinárnych 

úkonov a služieb platný od 1.1.2015, Použité lieky, liečivá, biopreparáty, zdravotnícky a veterinárny 

materiál obstarané poskytovateľom budú účtované podľa cien, za ktoré boli obstarané po zohľadnení 

vynaložených nákladov na ich obstarávanie v prípadne iných vynaložených nákladov.  

 

2. Cestovné náklady budú účtované vo faktúre za výkon odborných veterinárnych činností v súlade s 

ustanoveniami zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.  

 

3. Vyúčtovanie bude realizované formou faktúr, ktoré budú doložené platobnými výmerami resp. 

dodacími listami potvrdenými objednávateľom/ zodpovedným pracovníkom objednávateľa. Faktúry 

budú uhrádzané na  č. účtu (IBAN) SK4902000000002667835558 so splatnosťou 15 dní od vystavenia.  

 

4. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu za každý 

kalendárny deň omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy a to až do úplného uhradenia dlžnej sumy.  

 

 

IV. Zadávanie objednávky a lehota plnenia 

 

 

1.Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť službu výkonu odborných veterinárnych činností na základe 

oznámenia objednávateľa. Oznámením sa rozumie telefonické oznámenie na telefónnom čísle t. č.. 

+421903 134463, v čase od 08:00 hod do 18:00 hod., alebo elektronicky na emailovú adresu: 

mvdr.celka@gmail.com  

 

Za objednávateľa  podáva oznámenia : starosta obce, alebo poverený zamestnanec obce. 

 

Oznámenia vykonávali aj písomne, napr. elektronicky, aby mal objednávateľ dôkaz o tom, že žiadal 

o poskytnutie služby.   

 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť službu výkonu odborných veterinárnych činností a to podľa 

potreby objednávateľa vo vopred dohodnutom termíne.  

 

 

3. V akútnom prípade pohotovostná služba v nočných hodinách a v dňoch pracovného voľna a pokoja 

bude zabezpečená dodávateľom na telefónnom čísle: +421903 134463 

 

4. V prípade PN alebo neprítomnosti bude výkon odborných veterinárnych činností a služieb 

zabezpečený dodávateľom v náhradnom režime iným súkromným veterinárnym lekárom, ktorého určí 

poskytovateľ.  

 

5. Zastupovanie sa pritom vykonáva za podmienok dohodnutých v tejto zmluve s tým, že práva a 

povinnosti z nej vyplývajúce sa vzťahujú na zastupujúceho veterinárneho lekára.  

 

V. Podmienky dodávky a spolupôsobenia objednávateľa  
 

1. Rozsah plnenia poskytovaných odborných veterinárnych úkonov a služieb určujú zásady správnej 

veterinárnej praxe, právne predpisy, metodické smernice a etické normy.  
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2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť pri vykonávaní odborných veterinárnych úkonov potrebnú 

súčinnosť, najmä poskytnúť dostatok informácií potrebných pre vykonávanie odborných veterinárnych 

úkonov a zabezpečiť asistenciu kvalifikovanými osobami s ohľadom na rešpektovanie zásad 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci dodávateľa i pracovníkov objednávateľa.  

 

VI. Vznik, trvanie a ukončenie Zmluvy- doplnené 
 

(1) Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  

 

(2) Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť v zmysle §47a 

ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, t. j. dňom nasledujúcom 

po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzatvára (v súlade s § 5a ods. 9 

Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov). 

(3) Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká: 

a) dohodou zmluvných strán k dohodnutému dátumu 

b) písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán s výpovednou lehotou 6 mesiacov, ktorá začína 

plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej strane 

doručená 

c) zánikom poskytovateľa, bez právneho nástupcu, 

e.) odstúpením od zmluvy v prípade porušenia ustanovení tejto zmluvy zo strany objednávateľa 

alebo poskytovateľa 
 

 

VII. Záverečné ustanovenia  
 

1. Zmeny v zmluve alebo doplnky je možné vykonať len písomnou formou po vzájomnej dohode 

zmluvných strán a budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

2. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch. Jeden obdrží poskytovateľ, druhý objednávateľ a tretí je 

pre potreby ŠVPS SR Nové Mesto nad Váhom.  

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne 

nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne 

výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 
 

 

V Priepasnom dňa     6.4.2020                                                 V Priepasnom dňa  6.4.2020 

 

 

 

 

 

 

 

___________________      _____________________  

Poskytovateľ         Objednávateľ 


