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ZMLUVA NA POSKYTNITIE SLUŽBY 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

č. 067/14/07 
 

 

Zmluvné strany: 

 

 

Poskytovateľ: MvDr. Ivan Polakovič 

so sídlom: Jana Smreka 

bankové spojenie:0900   

č.ú.: 504 502 38 23 

IČO: 42272084 

DIČ: 1074292934 

 

 

Objednávateľ:   Mesto Senec 

   so sídlom: Mierové námestie č. 8, 903  01 Senec 

    zastúpeným: Ing. Karol Kvál - primátor 

    bankové spojenie: 5600   

   č.ú.: 660 282 7002 

   IČO: 00 30 50 65  

   DIČ: 20 20 66 22 37 

 

                                                                                                 

I. 

PREDMET ZMLUVY 

 

1. Predmetom zmluvy je činnosť poskytovateľa podľa zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej 

starostlivosti v znení neskorších predpisov a spočíva v poskytovaní veterinárnych úkonov 

pri odchyte opustených a túlavých zvierat na verejných priestranstvách v katastrálnom 

území mesta Senec, a to v prípadoch ak je zviera zranené alebo ho treba imobilizovať, ak 

ohrozuje okolie, a nedá sa odchytiť iným spôsobom službukonajúcim  príslušníkom 

Mestskej polície Senec.  

2. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa služby v dohodnutom rozsahu: 

 

VAKCINÁCIA 

Pes 
Šteňa 6 – 8 týždňov  

Infekčné choroby + leptospira  

Infekčné choroby + besnota  

Besnota  

Besnota, 2 roky  

Psincový kašeľ  

Mačka 
Infekčné choroby  

Infekčné choroby + besnota  

Leukémia  

Králik 

Mor + myxomatóza  
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ODČERVENIE 
Podľa druhu použitého liečiva, pasty 

 

         ÚKONY 

Klinické vyšetrenie  

Opakované vyšetrenie, kontrola  

Kanylácia, odber krvi  

Otoskopia  

Oftalmoskopia  

Koprologické vyšetrenie  

Čipovanie  

Vydanie a evidencia PET Pasu  

USG vyšetrenie  

Vyšetrenie na besnotu + potvrdenie  

Krvný obraz  

Biochémia krvi (1 parameter)  

Vyšetrenie moču  

Evakuácia análnych váčkov  

 

CHIRURGICKÉ ZÁKROKY A ZÁKROKY V CELKOVEJ ANESTÉZII 
Narkóza  

Biopsia a histologické vyšetrenie  

Kastrácia kocúr cca.  

Sterilizácia mačka cca.  

Kastrácia pes  

Sterilizácia fena  

Odstránenie zubného kameňa ultrazvukom  

Pyometra  

Cisársky rez  

Chirurgické ošetrenie 1 hod.  

 

POHOTOVOSŤ  
     20:00 – 8:00  

 

3. Poskytovanie služieb uvedených v odseku 2 tohto článku sa uskutoční na základe 

mailovej   alebo   telefonickej   objednávky  pracovníkov  Mestskej  polície  Senec  na   

t.č.: 0903/677563 a email: polakovic.ivan@gmail.com 

4. V prípade neprítomnosti poskytovateľa uvedenú službu zabezpečí MvDr. Ladislav 

Škovránek t.č.: 0903/183801 a email: Ladislav. skovranek@gmail.com. 

5. Lehota na poskytnutie služieb je jedna hodina od nahlásenia. 

 

II. 

Termíny plnenia zmluvy 
 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda účinnosť nasledujúci deň po dni jej 

uverejnenia na  webovej stránke objednávateľa.  

2. Obidve zmluvné strany  môžu zmluvu vypovedať na základe písomnej výpovede. 

Výpovedná doba je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

3. Zmluva môže byť ukončená dohodou zmluvných strán. 
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III. 

CENA ZA VYKONANIE DIELA 

 

1. Cena za veterinárne úkony spojené s nákladmi na výjazd sa stanovuje dohodou medzi 

zmluvnými stranami a to: 

a)   VAKCINÁCIA 

Pes 
Šteňa 6 – 8 týždňov 14 € 

Infekčné choroby + leptospira 17 € 

Infekčné choroby + besnota 21 € 

Besnota 11 € 

Besnota, 2 roky 15 € 

Psincový kašeľ 11 € 

Mačka 
Infekčné choroby 15 € 

Infekčné choroby + besnota 17 € 

Leukémia 20 € 

Králik 

Mor + myxomatóza 5 € 

 

    ODČERVENIE 
Podľa druhu použitého liečiva, pasty 

 

    ÚKONY 

Klinické vyšetrenie 10 € 

Opakované vyšetrenie, kontrola 5 € 

Kanylácia, odber krvi 3 € 

Otoskopia 9 € 

Oftalmoskopia 9 € 

Koprologické vyšetrenie 8 € 

Čipovanie 20 € 

Vydanie a evidencia PET Pasu 20 € 

USG vyšetrenie 10 € 

Vyšetrenie na besnotu + potvrdenie 10 € 

Krvný obraz 13 € 

Biochémia krvi (1 parameter) 3,50 € 

Vyšetrenie moču 3 € 

Evakuácia análnych váčkov 2 € 

 

CHIRURGICKÉ ZÁKROKY A ZÁKROKY V CELKOVEJ ANESTÉZII 
Narkóza 10 – 30 € 

Biopsia a histologické vyšetrenie 25 € 

Kastrácia kocúr cca. 38 € 

Sterilizácia mačka cca. 55 € 

Kastrácia pes 70 – 120 € 

Sterilizácia fena 110 – 150 € 

Odstránenie zubného kameňa ultrazvukom 40 – 55 € 

Pyometra 150 – 200 € 
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Cisársky rez 120 – 150 € 

Chirurgické ošetrenie 1 hod. 60 € 

     POHOTOVOSŤ  
    20:00 – 8:00 20 € 

      b) Iné úkony podľa dohody      

Poskytovateľ nie je platcom DPH 

2. Cena za poskytnuté služby bude uhrádzaná na základe faktúry vystavenej 

poskytovateľom. Faktúra je splatná do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

3. Fakturácie a úhrady za veterinárnu starostlivosť budú prebiehať kvartálne na základe 

podkladu schváleného  Mestskou políciou Senec. Fakturácie a úhrady za poskytnuté 

služby budú prebiehať za každý výjazd samostatne na základe podkladu schváleného  

Mestskou políciou Senec. 

 

 

IV. 

ĎAĽŠIE PODMIENKY ZMLUVY 

 

1. Zmluvné  strany  sú  povinné  bezodkladne  telefonicky a následne  písomne sa 

informovať  o  všetkých okolnostiach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť dosiahnutie 

účelu tejto zmluvy. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

v súlade s ustanovením čl. II. ods. 1 tejto zmluvy resp. nasledujúci deň po jej zverejnení, 

podľa toho, ktorá udalosť nastane neskôr. 

3. Zmluva môže byť zmenená alebo doplňovaná len na základe vzájomnej dohody 

zmluvných strán a to formou písomného dodatku. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú riadiť podľa 

Obchodného zákonníka. 

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane dve  

vyhotovenia  a  poskytovateľ  dve  vyhotovenia.   

6. Zmluvné  strany  prehlasujú,  že  sa oboznámili s predmetom  zmluvy, jej obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

 

 

 

 

 

V Senci dňa   26.8.2014                         

 

 

 

 „podpísané“        „podpísané“ 

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

          Objednávateľ                                                                                          Poskytovateľ  

 

 

                 

 


