Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:
_______________________________________________________________________________
Objednávateľ:

Obec Priepasné
so sídlom OcÚ: 906 15 Priepasné 109
IČO: 00 309 851
v mene koná Peter Czere starosta obce
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.,
IBAN: SK75 5600 0000 0046 9171 2004
(ďalej tiež len ako „objednávateľ“)
a

Poskytovateľ:

Mirko Hostinský - Asanačná služba DDD
Sídlo: 90501 Senica, Hollého 752/6
IČO: 33520909
IBAN: SK32 7500 0000 0040 0159 0231
(ďalej tiež len ako „poskytovateľ“)
Článok 1
Preambula
(1) Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku
korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že
zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od
svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými
zákonmi.
Článok 2
Predmet zmluvy
(1) Predmetom zmluvy je činnosť poskytovateľa služby podľa zákona č. 39/2007 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov spočívajúca v zabezpečení zberu,
prepravy, dočasného skladovania a bezpečného odstraňovania tiel uhynutých zvierat
(kadáverov) s výnimkou chránených a poľovných zvierat na pozemkoch a komunikáciách a v
prevádzkach vo vlastníctve a v správe obce Priepasné .
(2) Zabezpečenie zberu
a likvidácie kadáverov
na území obce
Priepasné pozostáva
z nasledovných činností:
a) vykonávanie asanačnej služby denne aj počas pracovného voľna a sviatkov,
b) zabezpečenie zberu a odvozu kadáverov do 24 hodín od nahlásenia resp. oznámenia
objednávateľom (telefonicky príp. mailom),
c) poskytovanie dočasného uloženia kadáverov,
d) zabezpečenie prevozu a následnej likvidácie kadáverov,
e) vykonávanie dezinfekčnej činnosti následne po vykonaní odstránenia kadáveru.

Článok 3
Zmluvné podmienky
(1) Poskytovateľ služby sa zaväzuje odo dňa účinnosti tejto zmluvy vykonávať pre
objednávateľa služby v dohodnutom rozsahu:
a) zber uhynutých zvierat z verejných priestranstiev a komunikácií vo vlastníctve a správe
obce Priepasné a vyhotovovať o tom fotodokumentáciu,
b) zber uskutočňovať na základe pokynov zamestnancov objednávateľa,
c) o každom zrealizovanom zbere a odvoze vystaví poskytovateľ protokol, ktorý obsahuje
fotodokumentáciu uhynutých zvierat pozostávajúcu z dvoch zobrazení, dátumu a
miesta nálezu, dátumu odovzdania kadáveru oprávnenej osobe na spracovanie, spôsob
dezinfekcie miesta nálezu s uvedením použitého dezinfekčného prostriedku,
d) všetky činnosti a služby bude poskytovateľ vykonávať nepretržite denne aj počas dní
pracovného pokoja a sviatkov,
e) odvoz a likvidáciu tiel uhynutých zvierat uzavretým vozidlom, vrátane dezinfekcie
miesta nálezu,
(2) Objednávateľ sa zaväzuje za služby poskytované poskytovateľom zaplatiť dohodnutú cenu
podľa čl. 6 tejto zmluvy.
Článok 4
Osobitné ustanovenia
(1) Poskytovateľ služby sa pri výkone svojej činnosti zaväzuje:
a) postupovať v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z
21. októbra 2009 , ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších
živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a
ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych
produktoch), v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
v znení neskorších predpisov a v súlade s ostatnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi,
b) umožniť zamestnancom objednávateľa vykonávať kontrolu evidencie vykonaných
služieb, priestorov vyhradených na vykonávanie služieb v zmysle tejto zmluvy za účasti
poskytovateľa a objednávateľa. Kontrolu môžu vykonávať poverení zamestnanci
objednávateľa dohodnutí zmluvnými stranami. Poskytovateľ je povinný v prípade
kontrolou zisteného nesúladu svojej činnosti s príslušnými právnymi predpismi dať
svoju činnosť do súladu v lehote, na ktorej sa s objednávateľom pri vykonaní kontroly
dohodne.
(3) Ak poskytovateľ nemôže realizovať v dohodnutom termíne povinnosti vyplývajúce mu
z tejto zmluvy, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať objednávateľa
a svoju povinnosť splniť v najkratšom možnom termíne.

Článok 5
Doba trvania a ukončenie zmluvy
(1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú odo dňa účinnosti zmluvy.
(2) Zmluvu je možné ukončiť aj pred uplynutím doby trvania zmluvy:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) písomným odstúpením od zmluvy,
c) písomnou výpoveďou. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana aj bez
uvedenia dôvodu.
(3) Pri ukončení zmluvy výpoveďou zmluva zaniká uplynutím 1-mesačnej výpovednej lehoty,
ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
doručená písomná výpoveď druhej zmluvnej strane.
(4) Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana
okamžite písomne od zmluvy odstúpiť a požadovať od povinnej strany náhradu škody,
ktorá jej vinou vznikla v súlade s platnou právnou úpravou.

(5) Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností budú
považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy. Úplná alebo
čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípade zásahu vyššej moci alebo
rozhodnutia orgánu štátnej správy Slovenskej republiky.
(6) Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy, keď sa pre poskytovateľa stalo
splnenie podstatných zmluvných povinností úplne nemožným.

Článok 6
Cena služby a platobné podmienky
(1) Cena za plnenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so
zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:
a) Cena za službu podľa váhy zvieraťa je určená aktuálnym cenníkom takto:

Služba

Váha zvieraťa

Neškodné odstránenie uhynutého
drobného zvieraťa (1 ks) do
ochranného vaku, dopravy,
vyčistenie pozemnej komunikácie,
kremácia

do 5 kg

Neškodné odstránenie uhynutého
drobného zvieraťa (1 ks) do
ochranného vaku, dopravy,
vyčistenie pozemnej komunikácie,
kremácia

od 5 kg - 10 kg

Neškodné odstránenie uhynutého
drobného zvieraťa (1 ks) do
ochranného vaku, dopravy,
vyčistenie pozemnej komunikácie,
kremácia

od 10 kg - 30 kg

Neškodné odstránenie uhynutého
drobného zvieraťa (1 ks) do
ochranného vaku, dopravy,
vyčistenie pozemnej komunikácie,
kremácia

od 30 kg - 50 kg

bez DPH

48,00 €

98,00 €

138,00 €

165,00 €

DPH bude účtovná podľa platných predpisov.
b)

Iné ceny neuvedené v písm. a) tohoto článku sú určené aktuálnym cenníkom
zverejňovanom na websídle poskytovateľa https://www.zvieraciekrematorium.sk/cennik/ .

(2) Podkladom pre zaplatenie dohodnutej odmeny bude faktúra vystavená poskytovateľom za
vykonané služby, ktorú zašle poskytovateľ objednávateľovi faktúru. Faktúra musí spĺňať
všetky náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky
náležitosti daňového dokladu, nebude odovzdaná spolu s požadovanými prílohami alebo ak
nezodpovedá službám poskytnutých poskytovateľom, je objednávateľ oprávnený túto
faktúru vrátiť poskytovateľovi do 7 dní odo dňa doručenia na doplnenie a nová lehota
splatnosti začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.
(3) Súčasťou faktúry budú protokoly a zberné listy s označením druhu a hmotnosti potvrdené
prevzatím oprávnenou osobou na spracovanie.
(4) Splatnosť faktúry je 15 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Článok 7
Záverečné ustanovenia
(1) Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom štatutárnych zástupcov oboch zmluvných strán a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.
(2) Práva a povinnosti účastníkov zmluvy, ktoré nie sú upravené v obsahu tejto zmluvy sa
spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne
záväzných právnych predpisov.
(3) Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto
zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou s doručenkou, doručenie
kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane. Za deň doručenia písomnosti
sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú
písomnosť prevziať alebo, v ktorý márne uplynie najmenej desaťdňová úložná doba pre
vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na
zásielke doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty
vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná
poznámka podobného významu. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú
adresy zmluvných strán uvedené pri identifikačných údajoch zmluvných strán v úvode tejto
zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu
trvalého pobytu, sídla, prípadne inú adresu určenú na doručovanie písomností; v takomto
prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane
pred odosielaním písomnosti.
(4) Túto zmluvu je možné meniť len na základe obojstrannej písomnej dohody vyhotovenej vo
forme datovaného a číslovaného dodatku k zmluve podpísaného štatutárnymi zástupcami
oboch zmluvných strán.
(5) Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu.
Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia zmluvy a poskytovateľ jedno vyhotovenie.
(6) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

V Priepasnom dňa 4.5.2020

Za objednávateľa:

.............................................
Peter Czere
Starosta obce

V Priepasnom dňa 4.5.2020

Za poskytovateľa:

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

Mirko Hostinský

