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Zmluva o poskytovaní veterinárnej starostlivosti

uzavretá podl‘a ~ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

Objednávatel‘: Mesto Poprad
Zastúpený: Ing. Jozef Svagerko, primátor mesta
Sídlo: Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144
iČ DPH: Mesto Poprad nie je platcom DPH,

SK 2021031144 - zdanitel‘ná osoba registrovaná pre daň
podl‘a ~ 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN: SK 75 0200 0000 0000 2452 4562

Poskytovatel‘: MVDr. Pavol Duroň
Sídlo: Prešovská 66, 058 01 Poprad
Císlo osvedčenia: 1084
IČO: 37941704
DIČ: 1022841171
iČ DPH: Poskytovatel‘ nic je platcom DPH.
Bankové spoj enie: Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN: 5K86 0200 0000 0031 4737 8351

Článok I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je poskytovanie a vykonávanie veterinárnej starostlivosti, odborných
veterinárnych činností a služieb nevyhnutných na zabezpečenie dobrého zdravotného
stavu a pohody zvierat umiestnených v mestskom útulku pre psov v Poprade v zmysle
zákona č. 3 9/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a
vyhlášky č. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a
o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá a vykonávanie odborného
garanta a odbornej asistencie v oblasti imobilizácie a odchytu túlavých zvierat na území
mesta Poprad.

2. Zmluva upravuje odborné veterinárne činnosti a služby, ďalej len veterinárne úkony, ktoré
budú v útulku vykonávané v zmysle cermíka, spósob fakturácie a úbrad.

Článok II.
Všeobecné ustanovenia

1. Plnením zmluvy zo strany obj ednávateľa sú poverení zamestnanci Mestského úradu
Poprad, odboru správy majetku, oddelenia správy mestského útulku a vyškoleni
zamestnanci Mestskej polície Poprad.

2. Mestský útulok pre psov v Poprade pozostáva z častí:
a) Karanténna čast‘ - umiestňujú sa odchytení psi, ktorých majitel‘, ani zdravotný stav

nieje známy.



b) Kotercová časť — umiestňujú sa pSi Po skončení karantény, ktorých dobrý zdravotný
stav psa potvrdil poskytovateľ.

c) Výbehové časti — slúžia k výbehu a vol‘nému pohybu psov z kotercovej časti.
3. Veterinárnymi úkonmi sa rozumie:

a) Štandardné veterinárne úkony — základné vyšetrenie psa, očkovanie proti besnote,
vystavenie očkovacieho preukazu, utratenie psa.

b) Nadštandardné a ostatné úkony — čipovanie, vystavenie pasu psa, má vakcinácia ako
proti besnote, kastrácia psa a mé.

Článok III.
Povinnosti obj ednávatel‘a

1. Obj ednávatel‘ je povinný dodržiavať pri prevádzkovaní mestského útulku pre psov
ustanovenia zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov a vyhlášky č. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach o ocbrane spoločenských zvierat
a o požiadavkách na karantérme stanice a útulky pre zvieratá.

2. Objednávateľ objednáva veterinárne úkony spravidla telefonicky, prostredníctvom
zamestnancov správy mestského útulku.

3. Objednávateľ oznámi bezodkladne poskytovatel‘ovi každé podozrenie na možnú nákazu
v útulku alebo zhoršený zdravotný stav psov.

4. Objednávateľ zabezpečí najneskór do 7 dní základné vyšetrenie psa umiestneného
do útulku, ak jeho držitel‘ nie je známy.

5. Objednávateľ zabezpečí najneskór do 30 dní od umiestnenia psa do útulku očkovanie proti
besnote, ak nie je známy držiteľ psa, alebo nie je isté, že pes už bol v lehote menej ako
1 rok vakcinovaný proti besnote.

6. Pri vykonávaní veterinárnych úkonov poskytne zamestnanec správy mestského útulku
vykonávateľovi potrebné informácie a asistenciu pri vykonávaní veterinárnych úkonov.

Článok IV.
Povinnosti poskytovatel‘a

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovat‘ veterinárne služby nepretržite, t. j. každý kalendárny
deň počas trvania zmluvy, vrátane víkendov a sviatkov. V prípade neodkladných akútnych
stavov počas dennej aj nočnej hodiny.

2. Zabezpečí veterinárne úkony podľa požiadavky objednávateľa v zmysle cenníka, ktorý je
neoddeliteľnou súčasfou tejto zmluvy ako príloha č. 1 a príloha Č. 2.

3. Vykonáva odborného garanta v oblasti imobilizácie a odchytu túlavých zvierat na území
mesta Poprad, poskytuje odbornú asistenciu pri narábaní s farmakologicky účinnými
látkami používanými pri odchyte vol‘ne žij úcich zvierat a túlavých psov a pri narábaní
s odchyteným zvierat‘om, ktorému boli aplikované farmakologicky účinné látky.

4. Vykonáva veterinárny dozor nad mestským útulkom pre psov v Poprade v zmysle zákona
Č. 3 9/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a vyhlášky
Č. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách
na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.

5. OdporúČa vykonanie opatrení na zabránenie vzniku nákazy a chorób psov umiestnených
v útulku.

6. V prípade vážneho zranenia, nevyliečiteľnej choroby alebo mého zlého zdravotného stavu
rozhoduje O utratení psa.



7. Vykoná usmrtenie psa v zmysle bodu 5 predpísanou bezbolestnou veterinárnou metódou.
8. V prípade vzniku nákazy v útulku alebo vyhlásenia karantény v katastri mesta

rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotnictva (ďalej len RUVZ), napr.
besnota, poskytuje súčinnost‘ pri vykonávaní opatrení na zabránenie a likvidáciu nákazy
alebo pri plnení opatrení nariadených RUVZ.

9. V prípade čerpania dovolenky alebo svojej neprítoninosti z mého dóvodu, uvedené
oznámi zamestnancom správy mestského útulku najmenej 3 dni vopred a zabezpečí
nábradnú veterinárnu starostlivost‘ u mého poskytovateľa, pričom vykonané veterinárne
úkony refakturuje obj ednávatel‘ovi v rámci mesačnej faktúry podl‘a Clánku V tejto
zmluvy.

ČlánokV.
Cena služby a platobné podmienky

1. Poskytovateľ fakturuje vykonané veterinárne úkony v zmysle cem~íka veterinámych
úkonov uvedeného v prílohe Č. 1 tejto zmluvy.

2. mé úkony ako sú uvedené v cenníku budú fakturované podľa aktuálneho cenníka
poskytovateľa uvedeného v prílohe Č. 2 tejto zmluvy alebo podľa dohodnutej ceny.

3. Fakturácie a úhrady budú prebiehat‘ mesačne.
4. Za vykonané veterinárne úkony zašle poskytovateľ objednávateľovi faktúru, najneskór

do 21 dní po skončení dohodnutého fakturačného obdobia. Prílohou faktúry bude výkaz
poskytnutých služieb veterinárnej starostlivosti za fakturované obdobie.

5. Faktúry sú splatné do 15 dní odo dňa ich doručenia objednávatel‘ovi.
6. Mesto Poprad ako obj ednávateľ si vyhradzuje právo kontroly výkonu dohodnutých

služieb. Objednávateľ je oprávnený vrátit‘ poskytovatel‘ovi faktúru, ak neobsahuje
náležitosti stanovené zákonom alebo ak nezodpovedá prácam vykonaným
poskytovateľom za obdobie fakturovaného kalendárneho mesiaca. Poskytovatel‘ je
povinný faktúru opraviť a po doručení opravenej faktúry začne plynút‘ nová lehota jej
splatnosti.

Článok VI.
Doba trvania a ukončenie zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12. 2018.
2. Možnosti skončenia zmluvy:

a. dohoda zmluvných strán k dohodnutému dátumu,
b. odstúpenje od zmluvy v prípade porušenia ustanovení tejto zmluvy zo strany

obj ednávateľa alebo poskytovateľa,
c. zmluvu móže vypovedať ktorákoľvek strana, a to písomne. Výpovedná lehota je 1

mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho Po mesiaci, v ktorom bola
výpoveď druhej strane doručená.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvaje vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých 3 obdrží objednávateľ a 1 poskytovateľ.
2. Zmluvu vrátane cenníka služieb, je možné meniť len písomne vo forme dodatku.
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Cenník vybraných služieb veterinárnej starostlivosti:

Priloha Č. 1

cena €

1. základné klinické vyšetrenie 2

2. vakcinácia proti besnote 10
(konečná cena vrátane predvakcii~ačného vyšetrenia, úkonu a ceny vakcíny)

3. vakcinácia proti mým ochoreniam 10
(konečná cena vrátane predvakcinačného vyšetrenia, úkonu a ceny vakcíny)

4. vakcinácia kombinovaná 10
(konečná cena vrátane predvakcinačného vyšetrenia, úkonu a ceny vakcíny)

5. vakcinačný preukaz

6. čipovanie (konečná cena vrátane ceny čipu, úkonu a zápisu do centrálneho registra) 10

7. kastrácia psov oboch pohlaví pre všetky váhové kategórie
(konečná cena vrátane klinického vyšetrenia, anesteziologického vyšetrenia, samotného operačného
úkonu, materiálu [kanyly, endotracheálny tubus, šicí materiál, savé podložky, jednorázové 40
chirurgické sety], pooperačnej hospitalizácie + monitoringu pacienta, ochranného goliera, analgetika
Po operácii, vybratia stehov)

8. pohotovostný príplatok v pracovných dňoch O

9. pohotovostný príplatok počas víkendov a sviatkov O

10. odborná asistencia pri stanovení farmakologicky účinnej látky používanej pri odchyte voľne 10
žijúcich zvierat na území mesta Poprad — cena za 1 asistenciu



Cenník ostatných služieb veterinárnej starostlivosti:

Príloha Č. 2

Cena za úkon

P.č. Veterinárny úkon vrátane DPH

~. Základné klinické vyšetrenie 8
2. Potvrdenie o očkovaní, eutanázii 3
3. Veterinárne osvedčenie pri presune 3
4. Vakcinácia včítane vakcíny, v ambulancii 10
5. Odber krvi 5
6. Hematologické vyšetrenie krvi komplet 7
7. Biochemické vyšetrenie krvi komplet 25
8. Koprológia 10
9. Zhotovenie RTG snímku 25
10. Čipovanie pes mačka - úkon+čip+registrácia 10
11. Ortopedické vyšetrenie 8
12. Neurologické vyšetrenie 8
13. USG vyšetrenie 8
14. EKG vyšetrenie - nevlastním EKG O
15. Injekcia subkutánna 3
16. Injekcia intramuskulárna 3
17. Injekcia intravenózna 5
18. Injekcia subkonjunktiválna 5
19. Sedácia intramuskulárna (bez sedatíva) 8
20. Sedácia intravenózna (bez sedatíva) 8
21. Úplná anestézia i.m (bez anestetika) 8
22. Úplná anestézia i.v (bez anestetika 10
23. Kastrácia sučky 40
24. Vedenie infúzie 5
25. Eutanázia chorého zvieraťa 10
26. Extrakcia mliečneho zuba 5
27. Extrakcia trvalého zuba 8
28. Odstránenie zubného kameňa 10
29. Kastrácia psa 25
30. Chirurgické ošetrenie rany malý rozsah 10
31. Chirurgické ošetrenie raliy stredný rozsah 15
32. Chirurgické ošetrenie rany veľký rozsah 20
33. Vyšetrenie oka 8
34. Čistenie paraanálnych vaČkov s výplachom 5
35. Ošetrenie ucha - otitis 8
36. Zvoz a odstránenie kadáveru nevykonáva sa
37. Pohotovostný príplatok v pracovných dňoch O

~ Pohotovostný príplatok počas víkendov a sviatkov O

Cestovné náhrady na I km pri preprave za zvieraťom 0,30


