Zmluva o poskytovaní služieb veterinárnej starostlivosti č. 11/1-12/2018
uzavretá na základe §§ 536 až 565 Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými
stranami (ďalej len zmluva)
Zoologická záhrada Bratislava
Mlynská dolina 1
842 27 Bratislava
Zastúpená: Ing. Miloslavou Šavelovou, riaditeľkou
Bankové spojenie: ČSOB
Číslo účtu: 25849043/7500
IČO: 179710
DIČ: 2020801728
IČ DPH: SK 2020801728
(ďalej len “objednávateľ”)
a
Veterinárna ambulancia MLYNVET
Staré grunty 9/B
841 04 Bratislava
Zastúpená: MVDr. Zuzana Bartová
Zapísaný: v Komore veterinárnych lekárov SR
Číslo osvedčenia: 1583
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
Číslo účtu: 3047812253/0200
IČO: 42134501
DIČ: 1080173589
IČ DPH: SK1080173589
(ďalej len “poskytovateľ”)
(spoločne ďalej tiež ako “zmluvné strany”)
uzavierajú nasledovnú zmluvu
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť službu na svoju zodpovednosť v rozsahu a za podmienok
dohodnutých v tejto zmluve v rozsahu špecifikovanom v čl. 2 zmluvy.

2.

Objednávateľ sa zaväzuje službu prevziať a zaplatiť poskytovateľovi cenu za službu vo výške
a spôsobom tak, ako je to bližšie špecifikované ďalej v zmluve.

Článok 2
Predmet zmluvy
Predmetom zákazky je poskytnutie kompletnej veterinárnej starostlivosti pre cca 180 druhov zvierat
rôznych systematických skupín (bezstavovce, ryby, obojživelníky, plazy, vtáky, cicavce), t.j.
diagnostikovanie chorôb, stanovenie terapie, vstupné prehliadky, preventívne prehliadky,
chirurgické operácie a anestézia zvierat vrátane poskytovania a podávania potrebných liečiv.
Elementárnymi predpokladmi na veterinárnu prácu v ZOO sú:
•

vedomosti z morfológie, fyziológie, reprodukcie, etológie, výživy a technológie chovu
najrôznejších druhov zvierat, skúsenosti s odchytom a fixáciou zvierat

•

osobitné znalosti o stresovom zaťažení jednotlivých druhov zvierat, o dozológii liečiv a ich
štandardnej aplikácii aj na diaľku (fúkacie strely, plynová zbraň, dištančná striekačka)

•

oprávnenie pracovať s nebezpečnými látkami a špecifické znalosti, skúsenosti z imobilizácie
zvierat aj na diaľku

Veterinárna starostlivosť v ZOO sa vykonáva s prihliadnutím na biologické, fyziologické a
etologické špecifické požiadavky jednotlivých chovaných druhov zvierat (ročné obdobie,
reprodukcia, odchov) na základe vypracovaných zdravotných programov, postupov a
spočíva v nasledovnej činnosti:
1. pravidelná preventívna kontrola zdravotného stavu zvierat, kontrola účinnosti liečby
a rozhodovanie o zmene liečby (pravidelné preventívne prehliadky a sledovanie zdravotného
stavu zvierat a konzultácie s pracovníkmi ZOO)
2. neustála t.j. 24 hodinová dostupnosť poskytovania služby
3. prevencia parazitóz (preventívna a terapeutická dehelmintizácia na základe pravidelných
parazitologických laboratórnych vyšetrení s cieľom prerušenia vývojových cyklov parazitov)
4. prevencia a profylaxia nákazlivých ochorení
5. čipovanie a značkovanie zvierat, odber vzoriek a ich uskladnenie
6. rozhodovanie o spôsobe antikoncepcie
7. zaisťovanie koprologických, sérologických, bakteriologických a parazitologických vyšetrení
podľa potreby
8. spolupráca s úsekom výživy – úprava, spresnenie kŕmnych dávok na základe zdravotného
stavu zvierat, hygiena výživy, prevencia metabolických porúch a zoohygienické opatrenia
9. vypracovanie a implementácia preventívneho veterinárneho programu: odčervovacieho,
vakcinačného a imobilizačného (vrátane základných preventívnych laboratórnych testov)
podľa priemerných hmotností zvierat
10. zodpovednosť za výber vitamínových, minerálnych a probiotických prípravkov, výpočet ich
dávkovania a sledovanie ich účinnosti u liečených zvierat
11. diagnostika chorých zvierat a následné individuálne liečebné a chirurgické zákroky, aplikácia
všetkých liečiv podávaných injekčne, ošetrovanie rán, predoperačné vyšetrenie a
pooperačné kontroly, vykonávanie plánovaných zákrokov začiatkom pracovného týždňa a
ráno - resp. doobeda, aby sa do víkendu dal sledovať zdravotný stav zvieraťa po zákroku a
bol aj dostatok pracovníkov k dispozícii na spoluprácu pri zákroku
12. vyšetrovanie zvierat pred transportom, v prípade potreby imobilizácia, alebo sedácia zvierat,
vystavovanie potvrdení o zdravotnom stave transportovaného zvieraťa, klinické vyšetrenie
dovezených zvierat
13. vykonávanie naliehavých liečebných zákrokov a spolupráca pri odchyte uniknutého zvieraťa
(imobilizácia)
14. v prípade neprítomnosti zabezpečenie zastupujúceho veterinára
15. vyšetrenie kadáverov zvierat za účelom zistenia príčin úhynu a vypracovanie podrobného
pitevného protokolu

16. zabezpečenie liečiv, preparátov, evidencia a zodpovednosť za sklad liečiv
17. vedenie evidencie preventívnej a liečebnej činnosti vrátane pitevných protokolov:
•

denné (resp. podľa potreby) záznamy o veterinárnej činnosti, použitých liečivách a
veterinárnom materiály: diagnóza, stanovená liečba, ostatné inštrukcie k chovu a
ošetrovaniu chorého, alebo zraneného zvieraťa vrátane diéty, dezinfekcie, kontrola
pacienta a výsledky terapie

•

presné záznamy z plánovaných aj naliehavých zákrokov (spôsob, podanie, čas
imobilizácie, priebeh zákroku, spôsob, čas podania odblokovacej látky, priebeh
preberania sa zvieraťa)

•

vypracovať postupy v písomnej forme pri zložitých zákrokoch, pri nebezpečných
zvieratách, vysoko stresových druhoch, výrazne sociálnych druhoch

•

v spolupráci s veterinárnym technikom (zamestnanec ZOO) kompletizovať celú
veterinárnu agendu a dokumentáciu na zoologickom oddelení (preventívny veterinárny
program, denné záznamy činnosti, zdravotné karty zvierat, výsledky laboratórnych
vyšetrení, RTG snímky, pitevné protokoly...)

18. konzultačná a informačná činnosť vo vzťahu k odborníkom - konzultácie veterinárnych
postupov s ďalšími odborníkmi - špecialistami na určitú skupinu zvierat, v prípade vyšších
primátov aj s odborníkmi humánnej medicíny
19. účasť na zasadaniach veterinárnej komisie UCSZOO, prípadne na národných a
medzinárodných konferenciách - konzultácie s kolegami veterinármi z iných ZOO, príprava
odborných príspevkov na zasadania, členstvo v organizáciách veterinárnych lekárov
zoozvierat
20. spracovanie koncoročných reportov s prehľadom veterinárnej činnosti pre objednávateľa
(rozbor, výročná správa)
21. prehľad o nových poznatkoch veterinárnej medicíny
22. konzultačná a informačná činnosť o zdravotnom stave zvierat a liečebných postupoch vo
vzťahu k štatutárnemu zástupcovi ZOO a vedúcim pracovníkom zoologického oddelenia s
cieľom reálneho zhodnotenia prognózy chorého, či zraneného zvieraťa, nevyhnutnosti
zákrokov, možností liečebných a chirurgických postupov vrátane zakupovania liečiv,
protiparazitárnych prípravkov, výživových doplnkov, dezinfekčných prostriedkov.
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať pre objednávateľa služby uvedené v tejto zmluve
a objednávateľ sa zaväzuje prevziať a zaplatiť za riadne a v zodpovedajúcej kvalite poskytnuté
služby.
Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať službu vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade
s touto zmluvou, príslušnými a záväznými právnymi predpismi.
Článok 3
Termín realizácie zmluvy
3.1

Zmluvné strany sa dohodli, že predmet zmluvy bude realizovaný v priebehu kalendárneho roka
2019, t. j. od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.
Článok 4
Cena za službu

4.1

Zmluvné strany sa dohodli na cene, ktorá predstavuje čiastku mesačného paušálu vo výške:
CENA BEZ DPH

700,- €

DPH (20%)

140,- €

CENA S DPH

840,- €

4.2

Poskytovateľ má právo si účtovať pohotovostný nočný príplatok a príplatok za víkendy a dni
pracovného pokoja vo výške 15,- € bez DPH/18,- € s DPH za úkony vykonávané v noci, alebo
v deň pracovného pokoja a ďalej aj náklady na výjazd mimo klinických dní 20,- € bez DPH/24,€ s DPH.

4.3

Výška dane z pridanej hodnoty („DPH“) bude uplatnená v zmysle platných právnych predpisov
SR v čase poskytovania služby.

4.4

K cene služby sa pri fakturácii pripočíta cena skutočne poskytnutých liekov a veterinárneho
materiálu.
Článok 5
Platobné podmienky

5.1 Podkladom pre zaplatenie ceny za službu bude mesačná faktúra, súčasťou ktorej je súpis
skutočne poskytnutých služieb, ktorý poskytovateľ predloží zástupcovi objednávateľa na
odsúhlasenie.
5.2 Faktúra je splatná do 30 dní od dátumu vystavenia faktúry.
5.3 Faktúra bude obsahovať identifikačné údaje objednávateľa a poskytovateľa vrátane IČ DPH,
dátum splatnosti, označenie peňažného ústavu, číslo zmluvy zhotoviteľa a prípadné ostatné
náležitosti v zmysle osobitného zákona.
5.4 Fakturácia bude vykonávaná mesačne s rozdelením fakturovanej čiastky na mesačný paušál a
cenu poskytnutých liekov a príplatkov podľa čl. 4.
Článok 6
Podmienky vykonávania služby
6.1

Služby budú poskytované v zmysle platných legislatívnych noriem, v súlade s cenovou
ponukou zhotoviteľa, pri dodržaní zásad o bezpečnosti práce.

6.2

Objednávateľ zaistí odborný dozor nad službami poskytovanými svojimi poverenými
pracovníkmi.

6.3

Ak sa vyskytne v priebehu realizácie zmluvy nutnosť akýchkoľvek zmien oproti skutočnostiam
obsiahnutých v tejto zmluve, budú tieto zmeny riešené operatívne jednaním medzi oboma
zmluvnými stranami. Riešenie všetkých zmien bude dohodnuté zápisom, potvrdením oboma
zmluvnými stranami a budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve pri dodržaní
ustanovení § 18 a zákona č. 343/2015Z.z. v znení neskorších predpisov.
Článok 7
Kontrola vykonávania služby

7.1

Objednávateľ je oprávnený vykonávať priebežnú kontrolu poskytovania služieb poverenými
pracovníkmi objednávateľa.
Kontrolou sú poverení : Ing. Róbert Kondrk, Mgr. Silvia Pirošková
Poverené osoby ho budú zastupovať pri odsúhlasovaní a potvrdzovaní skutočne vykonaných
úkonov.

7.2

Poskytovateľ vedie odo dňa začatia poskytovania služby denník, kde zapisuje všetky
vykonané úkony súvisiace s plnením zmluvy. Denník poskytne kedykoľvek na vyžiadanie
poverenej osobe objednávateľa k nahliadnutiu.
Článok 8
Preberanie úkonov

8.1

Po uplynutí fakturačného obdobia (kalendárneho mesiaca) predloží poskytovateľ
objednávateľovi k prevzatiu súpis vykonaných úkonov za fakturačné obdobie, doložený kópiou
denníka poskytovania služby a zoznam poskytovaných liekov.

8.2

Objednávateľ je povinný do piatich pracovných dní súpis prekontrolovať a odsúhlasiť, prípadne
odmietnuť s odôvodnením odmietnutia.

Článok 9
Vypovedanie zmluvného vzťahu
9.1

Poskytovateľ môže zmluvu vypovedať v prípade, ak objednávateľ je v omeškaní s úhradou
faktúry dlhšom ako 30 dní po uplynutí lehoty splatnosti faktúr.

9.2

Objednávateľ môže vypovedať zmluvu v prípade, ak poskytovateľ neposkytuje veterinárne
služby v rozsahu a kvalite tak, ako sú uvedené v článku 2 tejto zmluvy.

9.3

Výpovedná lehota je 3-mesačná od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení
výpovede.
Článok 10
Odstúpenie od zmluvy

10.1 Objednávateľ alebo poskytovateľ môžu odstúpiť od tejto zmluvy, ak je druhá strana príčinou
podstatného porušenia zmluvy, čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.
10.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, ak oprávnená strana poskytla druhej
zmluvnej strane primeranú lehotu na nápravu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy
odstúpi.
Článok 11
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania
Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných pokutách:
11.1 Pri nedodržaní poskytovania služieb je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči poskytovateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny neposkytnutej služby za každý, aj začatý deň
omeškania.
11.2 Pri omeškaní objednávateľa s úhradou riadne vystavenej faktúry má poskytovateľprávo
požadovať za každý, aj začatý deň omeškania, zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny
neuhradenej faktúry.
Článok 12
Všeobecné ustanovenia
12.1 Táto zmluva sa môže meniť a dopĺňať len formou písomných, očíslovaných, podpísaných a
datovaných dodatkov na základe súhlasu oboch zmluvných strán, a to v súlade s ustanovením
§ 18 zákona č. 343/2015Z.z. v znení neskorších predpisov.
12.2 Ostatné právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
12.3 Prípadné spory sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomnými rokovaniami
zmiernou cestou. Pokiaľ takéto riešenie nebude úspešné, zmluvné strany sa zaväzujú riešiť
prípadné spory cestou príslušných súdov Slovenskej republiky.
Článok 13
Záverečné ustanovenia
13.1 Zmluvné strany sa zaväzujú riadiť sa v plnom rozsahu ustanoveniami zmluvy.
13.2 Zmluva sa uzaviera na dobu určitú, a to od 1.1.2019 do 31.12.2019.
13.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ust. §47 a ods. 1 zák. č. 546/2010 Z.z., ktorým
sa dopĺňa Občiansky zákonník v spojení s ust. § 5a zák.č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13.4 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č. 1 – Minimálny zoznam poskytovaných
veterinárnych služieb a príloha č. 2 – Systém spolupráce ZOO Bratislava s poskytovateľom
veterinárnej starostlivosti.
13.5 Zmluva sa končí vzájomným vyrovnaním záväzkov zmluvných strán.

13.6 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, pre objednávateľa v dvoch vyhotoveniach, pre
poskytovateľa v 1 vyhotovení.
13.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju
slobodne, nie v tiesni, ani nie za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej
obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
Bratislava dňa 18.12.2018

v. r.
Za objednávateľa:
Ing. Miloslava Šavelová
riaditeľka

v. r.
Za poskytovateľa:
MVDr. Zuzana Bartová
veterinárna lekárka

