ZMLUVA
na nepretržitý výkon vybraných činností veterinárnej asanácie
č. OZP/12/02
uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov na základe výsledku verejného obstarávania s použitím postupu podľa § 102 zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zmluva“)
medzi zmluvnými stranami

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor
Československá obchodná banka
25829413/7500
603 481
(ďalej len „hlavné mesto“)

(ďalej len „objednávateľ“)
a

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Telefón:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:

SLOBODA ZVIERAT
Mlynské nivy 37, 811 09 Bratislava – M.Č. Ružinov
Ing. Pavla Dugovičová, predsedníčka združenia
0903 403 247
Poštová banka, a.s.
2023636/6500
31 948 201
Občianske združenie je registrované v registri Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky MV VVS/1-900/90-7429
(ďalej len „Sloboda zvierat“)

(ďalej len “dodávateľ”)
Článok I
Úvodné ustanovenia
(1) Pre účely tejto Zmluvy sa rozumie:
a) veterinárnou asanáciou:
1. zber, preprava a odstránenie tiel uhynutých zvierat alebo ich častí (ďalej len
„uhynuté zviera“),
2. odchyt túlavých zvierat na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
(ďalej len „hlavné mesto“) ,
3. vykonanie sterilizácie alebo kastrácie ferálnych mačiek,
b) zvieraťom jedinec domestikovaného druhu najmä psa a mačky, chovaný v domácnosti
vlastníka alebo držiteľa na naplnenie jeho záľuby, poskytovanie spoločnosti alebo na
ochranu domácnosti a majetku; na účely poskytnutia služieb spojených so zberom
uhynutých zvierat sa za zviera považuje aj obvykle voľne žijúce zviera v intraviláne
hlavného mesta.
c) ferálnou mačkou zdivená, nedomestikovaná mačka, voľne žijúca v intraviláne hlavného
mesta.
(2) Pre účely tejto Zmluvy zvieraťom nie je poľovná zver alebo zviera chované alebo držané na
farmárske účely.

Článok II
Predmet Zmluvy
(1) Predmetom Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní
služieb veterinárnej asanácie na území hlavného mesta za podmienok stanovených v tejto Zmluve.
(2) Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať riadne a včas objednávateľovi služby veterinárnej asanácie,
ktoré zahŕňajú služby spojené:
a)

so zberom uhynutých zvierat,

b)

s odchytom túlavých zvierat,

c)

s vykonaním sterilizácie alebo kastrácie ferálnych mačiek.

(3) Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi cenu za riadne a včas poskytnuté služby
veterinárnej asanácie vo výške a spôsobom dohodnutým v Zmluve.

Článok III
Práva a povinnosti dodávateľa
(1) Dodávateľ sa zaväzuje v súlade s predmetom Zmluvy:
a) vykonávať zber uhynutých zvierat na základe oznámenia podľa čl. IV ods. 1,
b) odovzdávať na odstránenie uhynuté zvieratá spracovateľskému závodu alebo
technickému zariadeniu na spracovanie živočíšnych produktov alebo na ich prepravu za
účelom ich odstránenia,
c) vykonávať odchyt túlavých zvierat na základe oznámenia podľa či. IV ods. 1,
d) umiestniť odchytené túlavé zvieratá do karanténnej stanice,
e) zabezpečiť alebo vykonávať odchyteným túlavým zvieratám klinické vyšetrenia a
potrebné veterinárne úkony a starostlivosť,
f)
vykonávať odchyt ferálnych mačiek podľa objednávky uvedenej v čl. IV ods. 2,
g) zabezpečiť alebo vykonávať odchyteným ferálnym mačkám sterilizáciu alebo kastráciu,
h) zabezpečiť alebo vykonávať navrátenie odchytených ferálnych mačiek do pôvodného
prostredia alebo iného vhodného prostredia.
(2) Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať zber uhynutých zvierat podľa odseku 1 písm. a) a odchyt
túlavých zvierat podľa odseku 1 písm. c) nepretržite, t.j. 24 hodín každý kalendárny deň počas
trvania Zmluvy. Oznámenia o výskyte uhynutých zvierat a túlavých zvierat sa prijímajú nepretržite
na verejne sprístupnenom kontaktom telefónnom čísle dodávateľa.
(3) Zmluvné strany sa dohodli, že
a) zber uhynutých zvierat sa bude vykonávať na verejných priestranstvách,
b) odchyt túlavých zvierat sa bude vykonávať na verejných priestranstvách,
c) odchyt ferálnych mačiek sa bude vykonávať na verejných priestranstvách, školských
zariadeniach pre deti a mládež, zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach poskytujúcich
sociálne služby a pod. s písomným súhlasom vlastníka alebo správcu budovy.
(4) Dodávateľ je oprávnený ponúknuť odchytené ferálne mačky do náhradnej starostlivosti, najmä ak
boli odchytené v rizikovom prostredí alebo ide o mačatá.
(5) Dodávateľ je povinný pri realizácii služieb veterinárnej asanácie postupovať s odbornou
spôsobilosťou a dodržiavať platné právne predpisy v oblasti veterinárnej starostlivosti.
(6) Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť alebo vykonať usmrtenie túlavého zvieraťa alebo ferálnej
mačky len z primeraných dôvodov uvedených v zákone č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o veterinárnej starostlivosti“).

Článok IV
Zadávanie objednávky a lehota plnenia

(1) Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť službu spojenú so zberom uhynutých zvierat alebo spojenú
s odchytom túlavých zvierat na základe oznámenia objednávateľa, mestskej časti hlavného
mesta alebo tretej osoby o výskyte uhynutého zvieraťa alebo túlavého zvieraťa na verejnom
priestranstve. Oznámením sa rozumie telefonické oznámenie výskytu uhynutého zvieraťa alebo
túlavého zvieraťa na verejnom priestranstve dodávateľovi na telefónnom čísle uvedenom
v záhlaví tejto Zmluvy.
(2) Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť službu súvisiacu s výkonom sterilizácie alebo kastrácie
ferálnych mačiek výlučne na základe písomnej objednávky objednávateľa.
(3) Dodávateľ sa zaväzuje realizovať:
a) zber uhynutého zvieraťa do dvoch (2) hodín od oznámenia podľa odseku 1,
b) výjazd za účelom odchytu túlavého zvieraťa do jednej (1) hodiny od oznámenia podľa
odseku 1.

Článok V
Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia
(1) Zmluvná cena za vykonaný predmet Zmluvy sa určuje na základe jednotkových cien uvedených
v prílohe č. 1 Zmluvy - Cenník jednotkových cien, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy
a na základe skutočného a preukázaného množstvá zozbieraných uhynutých zvierat,
odchytených túlavých zvierat a sterilizovaných resp. kastrovaných ferálnych mačiek za fakturačné
obdobie.
(2) Jednotková cena je stanovená v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je dohodnutá ako cena maximálna
a nemenná počas platnosti Zmluvy.
(3) Jednotkovú cenu je možno upraviť písomným dodatkom k tejto Zmluve pri zmene sadzby dane
z pridanej hodnoty alebo iných administratívnych opatreniach štátu, ktoré majú preukázateľný
dopad na výšku jednotkovej ceny. Zvýšenie alebo zníženie jednotkovej ceny nemá spätnú
účinnosť.
(4) V jednotkovej cene sú zahrnuté všetky náklady dodávateľa súvisiace s riadnym plnením predmetu
Zmluvy, t.j. jednotková cena za poskytnutie služby:
a)
zber uhynutého zvieraťa zahŕňa všetky náklady spojené so zberom, prevozom
a odstránením uhynutých zvierat,
b)
odchyt túlavého zvieraťa zahŕňa všetky náklady spojené s odchytom túlavých zvierat, ich
umiestnením do karanténnej stanice, prípadne eutanáziou,
c)
sterilizácia resp. kastrácia ferálnych mačiek zahŕňa všetky náklady spojené s odchytom
ferálnych mačiek, prípadne ich eutanáziou, sterilizáciou alebo kastráciou.
(5) Fakturačné obdobie je jeden kalendárny mesiac.
(6) Platba zmluvnej ceny za riadne a včas vykonaný predmet Zmluvy sa uskutoční formou prevodu na
bankový účet dodávateľa. Bezhotovostný platobný styk sa uskutočňuje prostredníctvom
finančného ústavu objednávateľa na základe faktúry, ktorej splatnosť je dohodnutá v lehote do 30
dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
(7) Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti
a) identifikačné údaje dodávateľa vrátane jeho identifikačného čísla pre daň,
b) označenie peňažného ústavu a čísla účtu dodávateľa,
c) identifikačné údaje objednávateľa,
d) poradové číslo faktúry,
e) dátum, kedy bola poskytnutá služba, ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
f) dátum vyhotovenia faktúry,
g) druh poskytnutej služby,
h) zmluvnú cenu,
i) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
j) fakturovanú cenu celkom v eurách,
k) pečiatku a podpis dodávateľa.
(8) Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je protokol o vykonaní služieb veterinárnej asanácie, ktorý musí

obsahovať:
a) počet oznámení o výskyte uhynutých zvierat s a mieste ich výskytu za fakturačné obdobie,
b) počet zozbieraných uhynutých zvierat s údajom o dátume vykonania zberu,
c) počet oznámení o výskyte túlavého zvieraťa,
d) počet odchytených túlavých zvierat,
e) počet odchytených túlavých zvierat umiestnených do karanténnej stanice,
f) počet odchytených túlavých zvierat po karanténizácii umiestnených do útulku,
g) počet odchytených túlavých zvierat vrátených vlastníkovi alebo poslednému držiteľovi,
h) počet odchytených túlavých zvierat umiestnených do náhradnej starostlivosti,
i) počet prirodzených úhynov odchytených túlavých zvierat,
j) počet eutanazovaných odchytených túlavých zvierat,
k) počet odchytených ferálnych mačiek za fakturačné obdobie,
l) počet sterilizovaných alebo kastrovaných ferálnych mačiek poskytnutých do náhradnej
starostlivosti.
(9) V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený
ju vrátiť v lehote 10 kalendárnych dní a dodávateľ je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku
opraviť, doplniť alebo vystaviť novú. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota
splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením nového, resp. upraveného daňového
dokladu.
(10) Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnom započítaní pohľadávok v súlade s § 364 zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. V prípade sankcií za porušenie
povinností zmluvných strán vyplývajúcich z jednotlivých ustanovení Zmluvy, budú tieto
predmetom samostatnej penalizačnej faktúry, ktorá bude započítaná oproti pohľadávke mesačnej
faktúry podľa tejto Zmluvy.

Článok VI
Sankcie
(1) Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uložiť zmluvnú pokutu za :
a) porušenie povinnosti vyplývajúcej z čl. IV ods. 5, vo výške 0,03 % z celkovej
fakturovanej sumy za príslušný mesiac za každú aj začatú hodinu omeškania; ak
omeškanie lehoty na zber uhynutého zvieraťa alebo na odchyt túlavého zvieraťa
prekročí 24 hodín má objednávateľ nárok na sankciu vo výške 10 % z celkovej
fakturovanej sumy za príslušný mesiac,
b) podstatné porušenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy vo výške 10 % z celkovej
fakturovanej sumy za príslušný mesiac,
(2) Dodávateľ má nárok na úroky z omeškania vo výške 0,03 % z nezaplatenej fakturovanej sumy
za príslušný mesiac, a to aj za každý začatý deň omeškania.
(3) Sankcie za porušenie povinností zmluvných strán vyplývajúcich z jednotlivých ustanovení
Zmluvy budú predmetom samostatnej penalizačnej faktúry.
(4) Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený v zmysle ustanovenia § 545 ods. 2
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov domáhať sa
u dodávateľa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu v plnom rozsahu.
Článok VIII
Trvanie Zmluvy a jej ukončenie
(1) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa jej účinnosti do 31.1.2013.
(2) Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká:
a) kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán,
b) podpisom Zmluvy na nepretržitý výkon vybraných činností veterinárnej asanácie na
základe verejného obstarávania uverejneného vo Vestníku verejného obstarávania č.
175/2012 dňa 12.9.2012 pod číslom 10618-MSS.
c) zánikom dodávateľa bez právneho nástupcu,
d) zánikom oprávnenia dodávateľa vykonávať činnosti, ktoré tvoria predmet Zmluvy,
e) písomným odstúpením v prípade podstatného porušenia povinností; odstúpenie od

Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej
strane oprávnenou zmluvnou stranou alebo
f) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany, v jednomesačnej výpovednej
lehote, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede druhej zmluvnej
strane.
(3) Podstatným porušením povinností dodávateľa, podľa tejto Zmluvy, sa rozumie:
a) každé preukázané odstraňovanie uhynutých zvierat v rozpore s platnými právnymi
predpismi,
b) každé preukázané zaobchádzanie so zvieratami v rozpore s ustanoveniami zákona
o veterinárnej starostlivosti a vyhlášky č. 123/2008 Z. z..
(4) V prípade porušenia iných povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy zo strany dodávateľa, je
objednávateľ oprávnený dožadovať sa odstránenia nedostatkov v dodatočnej primeranej
lehote. Objednávateľ určí dodatočne primeranú lehotu podľa charakteru porušenej povinnosti.
Výzvu na odstránenie nedostatkov objednávateľ môže urobiť telefonicky alebo elektronickou
formou na mailovú adresu dodávateľa uvedenú v záhlaví Zmluvy a zároveň ju odošle aj
prostredníctvom pošty.
(5) Neodstránenie zistených nedostatkov ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej
objednávateľom zakladá dôvod na odstúpenie od Zmluvy podľa odseku 2 písm. d) a právo na
zmluvnú pokutu podľa čl. VI ods. 1 písm. b). Nárok na zmluvnú pokutu môže objednávateľ
uplatniť samostatne, nezávisle od uplatnenia práva na odstúpenie od Zmluvy.
(6) Odstúpenie od Zmluvy sa netýka nároku na náhradu škody, nároku na úroky z omeškania
a ani nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.
(7) Zmluva sa ukončí pred uplynutím platnosti uvedenej v odseku 1 v prípade vyčerpania
finančných prostriedkov objednávateľa vo výške: 10.000,- Eur bez DPH (slovom desaťtisíc
eur).

Článok IX
Záverečné ustanovenia
(1) Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia.
(2) Túto Zmluvu môžu zmluvné strany meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody, a to formou
písomného dodatku.
(3) Práva a povinnosti touto Zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona o veterinárnej
starostlivosti a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
(4) Prípadné spory sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomnými rokovaniami cestou
zmieru. Pokiaľ takéto riešenie nebude úspešné, zaväzujú sa riešiť prípadné spory cestou
príslušných súdov Slovenskej republiky.
(5) Ustanovenia Zmluvy, ktoré sa stanú neplatnými v dôsledku zmien príslušných právnych
predpisov, nezakladajú neplatnosť celej Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú upraviť tieto
ustanovenia tak, aby nová úprava bola čo najbližšie úprave pôvodnej a umožnila dosiahnuť účel
tejto Zmluvy.
(6) Zmluva sa vyhotovuje v šiestich (6) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom každá zo
zmluvných strán obdrží po troch (3) vyhotoveniach.
(7) Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne
výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1 - Cenník jednotkových cien.
Bratislava .................. 2012

..............................................
Hlavné mesto SR Bratislava
Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc

Bratislava .................. 2012

..............................................
SLOBODA ZVIERAT
Ing. Pavla Dugovičová

primátor hlavného mesta

predseda

Príloha č. 1
k Zmluve na nepretržitý výkon
vybraných činností veterinárnej asanácie

CENNÍK JEDNOTKOVÝCH CIEN
predmet plnenia
1.
2.
3.

Zber uhynutého zvieraťa a ďalšie
naloženie s ním
Odchyt túlavého zvieraťa a jeho
umiestnenie do karanténnej stanice
Sterilizácia resp. kastrácia ferálnych
mačiek

Jednotková
cena položky
bez DPH
5,88

Výška
DPH

Cena
s DPH

1,17

7,05

10

2

12

10

2

12

