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Z M L U V A čm~j.l.f;?p.~.1
o vykonávaní prev ntivnej a liečebnej

veterinárskej činnosti uzavretá
podl'a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi:

objednávateľom: Obec Smižany
Nám. M. Pajdušáka 1341/50, 053 II Smižany
IČO 00691721 DIČ 2020715554
Zastúpená: Ing. Michalom Kotradym - starostom obce
Bankové spojenie: Dexia. a.s., pobočka Spišská. levá Ves
Číslo účtu: 3412637001/5600

ďalej len ..objednávateľ"

a

zhotoviteľom: MVDr. Albert Martinko
- súkromn)! veter. lekár
osvedčenie KVL č. 0130

IČO: 33065942
DIČ: 1023549923
IČ DPH: SKI023549923
Sídlo praxe: Brusník 6, Spišská ová Ves
Bankové spojenie: VUB Spišská Nová Ves
Číslo účtu: 1173046458/0200

ďalej len .zhotoviteľ'

zastupujúcim

Veterinárna klinika Spišská Nová Ves
združenie veterinárnych lekárov



Článok I.
PREDMET PLNENIA

Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vykonávať v čase vymedzenom v zmluve
činnosti. ktoré majú charakter preventívnej veterinárskej činnosti (úprava vecí, ktorými sú
zvieratá a prostredie. v ktorom sa u objednávateľa nachádzajú) a liečebnú veterinársku
činnosť (oprava veci - odstránenie porúch zdravotného stavu zvierat v chovoch
objednávateľa),

Článok II.
CENA DIELA

a) Výkon preventívnej a poradenskej veterinárskej starostlivosti a výkon liečebnej
veterinárskej činnosti bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi jedenkrát mesačne do
15. dňa bežného mesiaca za vykonané úkony v mesiaci predchádzajúcom, Podkladom pre
fakturáciu sú platobné výmery vystavené zhotoviteľom a potvrdené pracovníkom
odberateľa podľa tejto zmluvy. Účtované budú výkony za ceny nie nižšie ako sú ceny
obvyklé v mieste a v čase vykonávania činnosti podľa tejto zmluvy. zohľadňujúce
náročnosť realizovaných jednotlivých úkonov. stanovené dohodou. Ceny najčastejších
výkonov sú uvedené v prílohe Č. l, Tieto ceny budú upravené, keď miera inflácie
presiahne JO%.

b) Zhotoviteľ predloží objednávateľovi riadne vyplnenú faktúru. ktorej splatnosť je 14 dní
po jej doručeni objednávateľovi, na účet zhotoviteľa.

c) Za nesplnenie povinnosti riadne uhradiť fakturovanú čiastku (včas a v plnom rozsahu) sa
účastníci zmluvy dohodli na zmluvnej pokute vo výške 0,1 % z celej fakturovanej sumy
za každý kalendárny deň omeškania a to až do jej Úplného zaplatenia.

d) Účtovanie náhrad za použitie motorového vozidla pri výkone poskytovaných odborných
veterinárskych činností. ktoré sú predmetom podľa tejto zmluvy (podľa čl. l), vykoná
zhotoviteľ vo faktúre za výkon odborných vet. činností v súlade s ustanoveniami zák, Č.

283/2002 Zb. o cestovných náhradách.

e) Platby za veci určené na vykonanie diela pozri čl. VI zmluvy.

Článok III.
POVI~NOSTI ÚČAST~ÍKOV ZMLUVY

a) Zhotoviteľ je povinn)' vykonať dielo potom. čo ho objednávateľ (ním poveren)
zodpovedný pracovník) k plneniu. prípad od prípadu, vyzve. Plnenie je povinný
poskytnúť v čase primeranom. s prihliadnutím na povahu objednaného úkonu (činnosti).
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b) Objednávateľ je povinný poskytnúť pri plnení povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy
potrebnú súčinnosť, najmä poskytnúť dostatok informácií potrebných pre vykonanie diela
(anamnéza) a zabezpečiť asistenciu kvalifikovanými osobami s ohľadom na
rešpektovanie zásad ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci zhotoviteľa i pracovníkov
objednávateľa.

c) Objednávateľ je povinný zabezpečiť potrebnú starostlivosť o živé zvieratá. na ktorých sa
vykonalo plnenie podľa tejto zmluvy tak, ako to nariadil zhotoviteľ a tak, ako to
predpokladajú všeobecne záväzné právne predpisy s ohľadom na požiadavky welfare
(pohoda zvierat), resp. vylučujúcu stavy. ktoré by bolo možné považovať za týranie
zvierat (vylúčenie ich utrpenia).

d) Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ podľa zásad správnej veterinárskej praxe tak,
aby jeho konanie bolo lege artis. Zaväzuje sa však plniť pokyny objednávateľa
v prípadoch, kde z odborného hľadiska sa názory účastníkov rozchádzajú, to však len
v prípadoch, že by pokyny objednávateľa neboli v rozpore so všeobecne záväzný/mi
právnymi predpismi upravujúcimi veterinársku starostlivosť (šírenie nákaz. ochrana
zvierat a iné).

e) Objednávateľ je povinný v súvislosti so starostlivosťou o zdravie zvierat rešpektovať
ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov o veterinárskej starostlivosti
vrátane ohlasovacích povinností v prípadoch podozrenia z výskytu chorôb zvierat.

Článok IV.
MIESTO VÝKONU ČINNOSTI

Zhotoviteľ bude pre potreby objednávateľa pôsobiť v týchto miestach:

- Veterinárna klinika
Duklianska 46, Spišská Nová Ves

- Karanténna stanica Odchytovej služby pri Mestskej polícii mesta
Spišská Nová Ves

- Ustajňovací objekt služobného psa Obecnej polície obec Smižany

Článok V.
ZASTUPOVANIE ZHOTOVITEĽA PRI VÝKONE ODBORNÝCH

VETERIN.ÁRNYCH ČINNOSTÍ

a) Zhotoviteľ môže poveriť, na nevyhnutne potrebný čas, výkonom činností. na ktoré je
povinný podľa tejto zmluvy inú osobu, odborne spôsobilú na výkon odborných vet.
činností, t.j. len veterinárskeho lekára, ktorého zamestnáva, alebo ktorý je ako člen
Komory vet lekárov SR oprávnený vykonávať tento druh činnosti. Zastupujúci vet.



lekár je povinný objednávateľovi predložiť prehlásenie na základe ktorého súhlasí
s podmienkami zastupovania podľa tejto zmluvy .

.
b) Pri vykonávaní diela svojim zamestnancom. má zhotoviteľ zodpovednost", akoby dielo

vykonával sám. Pri výkone činností vykonávanej iným - zastupujúcim vet. lekárom -
členom Komory \ et. lekárov SR zodpovednosť má smerom k objednávateľovi tento
zastupujúci vet. lekár.

c) Zhotoviteľa zastupujúci vet. lekár - člen KVL SR fakturuje objednávateľovi tak, ako
je to upravené v tejto zmluve a to čo do výšky ceny za jednotlivé úkony i do spôsobu
Iakturácie.

d) Zhotoviteľ pre prípad, že nemôže sám alebo osobami, ktoré zamestnáva vykonať
činnosti na ktoré sa zaviazal. je povinn) včas informovať zodpovedných pracovníkov
objednávateľa o čase, kedy akým bude zastupovaný. Je povinný zabezpečiť
informácie potrebné pre zabezpečenie komunikácie so zastupujúcim vet. lekárom.

Článok VI.
VECI URČENÉ NA VYKONANIE DIELA

a) Lieky. liečivá, diagnostické preparáty. zdravotnícke a veterinárske pomôcky a potreby
obstaráva zhotoviteľ. Objednávateľ je povinný uhradiť ich cenu a účelne vynaložené
náklady spojené s ich obstaraním, skladovaním. prípadne iné, v rozsahu v akom to
bude uvedené vo faktúre a ako to vyplynie z podkladov pre fakturáciu.

b) Objednávateľ znáša nebezpečenstvo škody na tých veciach. ktoré obstaráva on na
vykonanie diela a zostáva ich vlastníkom.

c) Za veci prevzaté od objednávateľa do opatrovania za účelom ich použitia pri
vykonávaní diela zodpovedá zhotoviteľ ako skladovateľ.

d) Po zániku záväzku podľa tejto zmluvy jc zhotoviteľ povinn)' bez zbytočného odkladu
vrátiť objednávateľovi veci od neho prevzaté. nepoužité pri vykonávaní diela.

c) Za veci použité pri vykonávaní diela obstarané objednávateľom zhotoviteľ neúčtuje.

Článok VII.
NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA VECIACH - ZVIERAT.ÁCH

(Z.ÁRODOČNÝCH PRODUKTOCH A ŽIvočíŠNYCH PRODUKTOCH)
NA KTORÝCH SA VYKONÁVAJÚ ČINNOSTI PODĽA TEJTO ZMLUVY

Na zhotoviteľa neprechádza nebezpečenstvo škody na veci. ktorá je predmetom liečenia,
prevencie či úpravy, ani vlastnícke právo k nej,
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Článok VIII.
SPOSOB VYKONÁ V ANIA DIELA

a) Zhotox ireľ je pov inn) upozornit objednávateľa bez zbytočného odkladu na vážnosť alteracic.
zdravotného stavu z prognostického hradiska, upozorniť ho na prípadnú nevhodnosť jeho
požiadaviek. a na nebezpečenstvo prípadného vzniku škody úhynom zvieraťa. prípadne
znížením jeho jatočnej hodnoty. produkcie s tým súvisiacej.

b) Zhotoviteľ, ktorý splnil povinnosť uvedenú vods. a) čl. VIII. Nezodpovedá za nemožnosť
dokončenia diela (úspešné dokončenie liečby) alebo za vady v dôsledku nesprávnych pokynov
objednávateľa ak na ich plnení tento trval. Zhotoviteľ aj v tomto prípade má nárok na úhradu
účelne \ ynaložených nákladov a za činnosti, ktoré smerovali k dokončeniu diela.

c) Ak zhotoviteľ neporušil svoju povinnosť zistiť prekážky pred začatím resp. pred dokončením
už začatého plnenia - svojej činnosti. ktoré by bránili úspešnému dokončeniu liečebných
úkonov (ad hoc) a vylúčili by vyliečenie pacienta. nemá žiadna zo strán nárok. na náhradu
škody. Zhotoviteľ má nárok na cenu za tú časť už vykonaného diela, ktoré bolo uskutočnené
do doby. než prekážky mohol odhaliť pri vynaložení predpokladanej odbornej starostlivosti.

d) Veleri nársky lekár po ukončen í svojej činnosti oznám i poverenérnu pracovn íko. i
objednávateľa splnenie záväzku (ukončenie liečenia). Tento pracovník pri tejto príležitosti
vykoná kontrolu diela a svojim podpisom potvrdí rozsah prác a množstvo použitých
preparátov, zdravotníckeho a veterinárskeho materiálu.

e) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť v každom jednotlivom prípade riadnym ukončením liečenia
(inej objednanej intervencie) ajej odovzdaním (informáciou o ukončení plnenej úlohy)
v mieste. v ktorom bolo plnenie poskytnuté - zhotoviteľom uskutočnené.

Článok IX.
VADY DIELA

a) Zhotoviteľ zodpovedá za vady. ktoré nespochybniteľne súvisia s výkonom jeho činnosti, ktorá
nebola vykonaná v zhode so zásadami správnej veterinárskej praxe a ktoré má objekt (zviera -
pacient) na ktorom činnosť zhotoviteľ vykonal, v čase ukončenia úlohy podľa Čl. VII[. pixm.
c)

b) Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré majú svoj pôvod v povahe veci použitých pri
výkone svojej činnosti, ktoré patria objednávateľovi, aj keď ich vznikje v priamej príčinnej
súvislosti s vykonávanou činnosťou zhotoviteľa. ktorá nebola v rozpore so zásadami správnej
veterinárskej praxe.

c) Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov daných mu
objedná vateľom resp. jeho pracovn ikom určeným pre styk so zhotoviteľom, ak zhotoviteľ na
nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ -jeho pracovník na ich dodržaní trval.
alebo zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.

d) Objednávateľ nemá právo z vád ak tieto neoznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu
potom, čo ich zistí. resp. čo ich mal zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti pri
odovzdávaní predmetu diela (pozri čl. Vll!. písm. e).
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Článok X.
ZÁRUČ. fÁ DOBA

Vzhľadom na povahu činností \ ykonávaných zhotoviteľom podľa tejto zmluvy sa na ne
záruka neposkytuje.

Článok Xl.
ODSTÚPENIE OO ZMLUVY

a) Objednávateľ i zhotovitel' môžu odstúpiť od zmluvy, ak postupy zhotoviteľa či objednávateľa
vedú k podstatnému porušeniu zmluvy. O rozhodnutí odstúpiť od zmluvy musí oprávnená
strana urobiť písomné oznámenie druhej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo
sa o porušení zmluvy druhou stranou dozvedela. Ak strana oprávnená odstúpiť od zmluvy
nevyužije včas právo odstúpiť od zmluvy je oprávnená odstúpiť od zmluvy len spôsobom
ustanoveným pre nepodstatné porušenie zmluvnej povinnosti. Ak pre dodatočné plnenie určí
lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy až po uplynutí tejto lehot).

b) Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká. keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy
je doručený druhej strane. Po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo
men iť bez súh lasu druhej strany.

c) Oprávnená strana nemôže odstúpiť od zmluvy potom. čojej bola doručená správa. že už bola
splnená povinnosť, ktorej porušenie bolo dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

d) Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie od
zmluvy sa netýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením tejto zmluvy.

Článok XII.
NÁHRADA ŠKODY

a) V prípade vzniku škody pri plnení záväzku zhotoviteľa i objednávateľa sa primerane použijú
ustanovenia Obch. zákonníka o náhrade š, ody. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť
považujú zmluvné strany nepriaznivý zdravotn)' stav zvierat zmenený tak. že predstavuje
prekážku. ktorej nemožnosť prekonania nebolo možné rozumne predpokladať v čase pred
začatím alebo počas plnenia záväzku spojeného s liečebnou činnosťou poskytovanej
zhotoviteľom podľa tejto zmluvy.

b) Poškodená strana nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti pov innej strany
bolo spôsobené konaním poškodenej strany alebo neposkytnutím dostatočnej súčinnosti na
ktorú bola poškodená strana povinná. V prípade poškodenia objednávateľa najmä
nedostatočná starostlivosť o zviera v liečbe môže byt dôvodom vylučujúcim zodpovednosť
zhotoviteľa.

c) Osoba, ktorej hrozí škoda je povinná s prihliadnutím na okolnosti prípadu urobiť opatrenia
potrebné na odvrátenie škody alebo najej zmiernenie. Povinná strana nie je povinná nahradiť
škodu. ktorá vzn ikla tým, že poškodená stra na túto povi nnosť nespln iia.
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d) Ak poškodená strana odstúpila od zmluvy \ prípade porušenia zmluvnej povinnosti druhej
strany. nemá nárok na náhradu škody, ktorá vznikla tým, že nevyužila včas možnost uzavrieť
náhradnú zmluvu na účel, na kto ry mala slúžiť zmluva, od ktorej poškodená strana odstúpila ..

Článok XIII.
VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA

a) Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, jej ukončenie je možné dohodou. ale aj bez
uvedenia dôvodu jednostranným právnym úkonom - výpoveďou, pričom výpovedná lehota je
ô-rnesačná a začína plynúť prvým dňorn mesiaca po doručení výpovede druhej strane.

b) Zmluva je uzavretá okamihom, kedy slobodn)' a vážny súhlas s jej celým obsahom potvrdili
zástupcovia zmluvných strán svojimi podpismi.

c) Túto zm luvu je možné men iť iba písomnými dodatkami podpisaným i štatutárnymi zástupcam i
zmluvných strán.

d) Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana, po jej podpísaní,
obdržala jedno vyhotoven ie.

V Smižanoch V Spišskej Novej V si

r Dňa: 2.1.2009 Dňa: 2.1.2009

Objednávateľ:
<.

Zhotovi teľ:

J/"'SlO o. :::OCCLIl••. - "i J .J _
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