
— < ZMLUVA 
o poskytovaní veterinárnej činnosti 

uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Obchodný zákonník 

Článok I. 
Zmluvné strany 

Objednávateľ 

Zastúpený : 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie 
Číslo účtu : 
Telefón : 
e-mail: 

Mesto Prievidza 
Podateľňa : Mestský úrad, Námestie slobody 14 
971 01 Prievidza 
JUDr. Katarína MACHÁČKOVÁ, primátorka mesta 
318442 
2021162814 
VÚB, a.s. 
16626-382/0200 
046/5179101,5179102 
primator(g)prievidza. sk 

( ďalej len : „objednávateľ" ) 

a 

Poskytovatel': 

IČO: 
DIČ : 
IČ DPH : 
Bankové spojenie : 
Číslo účtu : 
Zapísaný : 

Telefón: 
e-mail: 
( ďalej len : „poskytovatel"') 

MVDr. PETRAŠ Vladimír , veterinárny lekár 
Železničiarska 30, 971 01 Prievidza 
17058465 
1029766298 
SK1029766298 
Slovenská sporiteľňa 
0066536254 / 0900 
V zozname Komory veterinárnych lekárov dňa. 1.2.1992 
pod registračným číslom 0608 / A 
+0421905602513 
vetpetras@mail .t-com. sk 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovatel' na základe tejto zmluvy zabezpečí pre 
objednávateľa výkon veterinárnej starostlivosti pre útulok Mesta Prievidza - Mestskej 
polície Prievidza. 

2. Pod veterinárnou starostlivosťou sa rozumie: veterinárny dozor, vakcinácia, ošetrenie 
chorých psov, utratenie psov chorých a prestarnutých. 

Článok III. 
Platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli na cenách za poskytnuté služby podľa cenníka uvedeného 
v bode 3. Cenu za predmet zmluvy zaplatí objednávateľ na základe faktúry, ktorú 
poskytovatel' vyhotoví a predloží objednávateľovi do desiateho dňa prvého mesiaca 
nasledujúceho štvrťroka (t.j. do 10.04. za prvý štvrťrok, do 10.07. za druhý štvrťrok, 



do 10.10. za tretí štvrťrok, do 10.01. za štvrtý štvrťrok). Prílohou faktúry bude výkaz 
poskytnutých služieb veterinárnej starostlivosti za fakturované obdobie. 

2. Objednávateľ uhradí cenu za predmet zmluvy bezhotovostným prevodom na účet 
poskytovateľa. Splatnosť je stanovená na 30 dní od doručenia faktúry. 

3. Cenník služieb veterinárnej starostlivosti poskytovaných poskytovateľom je uvedený 
s DPH a je platný pre rok 2015. 

Cenník služieb veterinárnej starostlivosti poskytovaných poskytovateľom 

- vakcinácia proti besnote 5 € 
- kompletka 13,5 0 € 
- odčervenie podľa prípravku Galces 1 € /10 kg živej váhy zvieraťa 

Cestal plus 1,50 € /10 kg živej váhy 
- ceny prípravkov na odblšenie a kliešte podľa cien distribútora 
- frontline (podľa váhy ) od 6,40 € - p o 10,50 € pre najťažších psov 
- vakcinačný preukaz 1 € / dvoj stránka v cene vakcinácie 
- pneumodok 15 € 
- narkóza 15 - 20 € / záleží od použitého prípravku 
- kastrácia : cena závisí aj od veľkosti zvieraťa a spotreby materiálu 

( konečná cena môže byť nižšia, ale aj vyššia zhruba o 10 % - 15 % ) 
- Kocúr 20 € 
- Pes 30 € 
- Mačka 50 € 
- Fenka 70 € 

- eutanázia bez premedikácie 15 € 
- čipovanie 15 € 
- cestovné 0,315 € / 1 km (závisí aj od ceny 

pohonných hmôt ) 
- pohotovostný režim cez soboty - nedele, 

sviatky a po 16.00 hod . 15 € 

Článok IV. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Poskytovatel' sa zaväzuje vykonávať veterinárnu starostlivosť pre objednávateľa 
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi počas platnosti tejto zmluvy. 
Výkon služieb sa bude uskutočňovať so zamestnancom zodpovedným za útulok Mesta 
Prievidza - Mestskej polície Prievidza na základe predchádzajúcej telefonickej 
objednávky. 

2. Mesto Prievidza ako objednávateľ si vyhradzuje právo kontroly výkonu dohodnutých 
služieb. Objednávateľ je oprávnený vrátiť poskytovateľovi faktúru, ak neobsahuje 
náležitosti stanovené zákonom alebo ak nezodpovedá prácam vykonaným 
poskytovateľom za obdobie fakturovaného kalendárneho štvrťroka. Poskytovatel' je 
povinný faktúru opraviť a po doručení opravenej faktúry začne plynúť nová lehota jej 
splatnosti. 

Článok V. 
Doba platnosti zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2015. 
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Článok VI. 
Zánik zmluvy 

1. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená písomne ukončiť zmluvu : 
a) dohodou zmluvných strán kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov; 
b) výpoveďou s dojednaním 2 mesačnej výpovednej lehoty, ktorá začne plynúť 

dňom nasledujúcim po doručení je písomného vyhotovenia druhej strane, a to: 
- výpoveďou poskytovateľa, ak odberateľ bude v omeškaní s platením faktúry, 
- výpoveďou objednávateľa v prípade porušenia zmluvných záväzkov 

poskytovateľom dohodnutých v článku II. tejto zmluvy; 
c) odstúpením od zmluvy podľa všeobecných ustanovení Obchodného zákonníka. 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná korešpondencia bude posielaná na adresy 
uvedené v tejto zmluve a v prípade ich zmeny je povinná tá strana , u ktorej zmena 
nastala, o tom písomne druhú zmluvnú stranu informovať. Pre účely tejto zmluvy sa 
zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak adresát doporučenú zásielku zaslanú na 
adresu uvedenú v tejto zmluve alebo neskôr písomne oznámenú druhej zmluvnej 
strane neprevezme, považuje sa zásielka za doručenú, a to v deň jej vrátenia 
odosielateľovi ako nedoručená. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržať ustanovenia tejto zmluvy v plnom rozsahu. 
Vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 

3. Akékoľvek zmeny alebo dodatky k tejto zmluve musia byť urobené písomnou formou 
a schválené podpisom oboch strán. 

4. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, pričom 
jeden je pre poskytovateľa a dva pre objednávateľa. 

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia povinnou osobou. 

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

V Prievidzi, dňa: V Prievidzi, dňa: 

primátorka mesta veterinárny lekár 
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