
 

 

 

 č.p.: ÚHLLM-78-47/2021 

Výtlačok č.: 

Počet listov: 5 

Prílohy: 1/4 

 

    

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

1.1. Kupujúci: Slovenská republika 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

 Kutuzovova 8 

 832 47 Bratislava 

 

Zastúpený:   brigádny generál MUDr. Roman JANTOŠ 

    riaditeľ ÚHL – hlavný lekár OS SR  
Úrad hlavného lekára OS SR  

gen. M. Vesela 21  

034 01 Ružomberok 
Osoba oprávnená  

konať vo veciach:         prevzatie psa a reklamácie:  

 mjr. MVDr. Juraj SLÍZ 

 tel.: xxx, e-mail: xxx 

 alebo osoba ním poverená 

 fakturačných úkonov: 

 Ing. Katarína DIAČIKOVÁ 

 tel.: xxx, e-mail: xxx 

    kpt. Ing. Mária ŠAVELOVÁ 

    tel.: x, e-mail: xxx 

    alebo osoba nimi poverená 

 

           IČO: 30845572 

           Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava 

           IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215 

(ďalej len „kupujúci“) 

 

1.2.     Predávajúci:              Peter ŠVANTNER 

 xxx  

 976 52 Čierny Balog 

 tel.: xxx, e-mail: xxx 

           Rodné číslo:  xxx 

           Bankové spojenie: xxx 

           IBAN:                              xxx 

                 (ďalej len „predávajúci“) 
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K Ú P N A   Z M L U V A  č.  ÚHLLM-78-47/2021 

Číslo SAP 5 1 0 0 0 0 8 1 6 7 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami 

mailto:juraj.sliz@mil.sk
mailto:katarina.diacikova@mil.sk
mailto:maria.savelova@mil.sk


Článok II. 

Predmet zmluvy 
 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar „živé zviera – služobného 

psa“ (ďalej len „pes“ alebo len “tovar”) do miesta dodania, previesť na neho vlastnícke právo k dodanému 

psovi záväzok kupujúceho riadne dodaného psa prevziať a zaplatiť za neho kúpnu cenu v súlade s článkom 

III. tejto zmluvy. 

 

2.2.  Špecifikácia dodaného psa, ktorý je predávajúci povinný v súlade s touto zmluvou kupujúcemu  dodať, sú 

uvedené v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (ďalej len „Príloha č. 1“). 

Článok III. 

Cena a platobné podmienky 

 

3.1. Kúpna cena za dodanie psa je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov v celkovej výške:  

2 550,00 EUR  

(slovom: Dvetisíc päťsto päťdesiat EUR) 

 

Podrobná cenová špecifikácia dodávaného psa je uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

 

3.2. Predávajúci nie je platcom DPH. Dohodnutá kúpna cena je konečná a neprekročiteľná a predstavuje 

odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov predávajúceho vyplývajúcich z tejto zmluvy a sú v nej 

zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady predávajúceho súvisiace s dodaním psa  do miesta dodania, 

vrátane nákladov na dopravu a primeraný zisk. 

 

3.3. Kupujúci uhradí kúpnu cenu formou bezhotovostného platobného styku bez poskytnutia preddavku alebo 

zálohovej platby na účet predávajúceho: IBAN: (bod 1.2.). Lehota na zaplatenie kúpnej ceny je 30 

kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že 

platobná povinnosť kupujúceho sa bude považovať za splnenú v deň, keď bude z účtu kupujúceho odpísaná 

príslušná suma za riadne dodaný tovar v prospech účtu predávajúceho.  

 

Článok IV. 

Miesto dodania 

 

4.1. Miestom dodania psa podľa tejto zmluvy je Úrad hlavného lekára, pracovisko Liptovský Mikuláš,                

Pod Stráňami 1, 031 01 Liptovský Mikuláš / Vojenský útvar 2025, pracovisko Hronsek, Na pažiti 14, 976 

31 – Vlkanová-Hronsek. 

 

4.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu psa do miesta dodania na vlastné náklady a nebezpečenstvo tak, 

aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením jeho zdravia, zranením a stratou (útekom). 

Dodanie psa je možné výhradne v pracovné dni a v pracovnom čase kupujúceho na to vyhradenom. 

 

4.3. Predávajúci sa zaväzuje dodať spolu so psom aj veterinárny preukaz psa. 

 

4.4. Dodanie a prevzatie psa do 28-dňovej pozorovacej karantény bude v mieste dodania podľa bodu 4.1. tejto 

zmluvy a bude potvrdené zmluvnými stranami na doklade s označením Popis psa, Potvrdenie o prevzatí 

psa. Po uplynutí tejto doby bude vyhotovený Preberací protokol, ktorým sa potvrdí úspešné ukončenie 

karantény a zaradenie psa stavu. 

 

KZ č. ÚHLLM-78-47/2021 



Článok V. 

Zodpovednosť za vady, reklamácie 

 

5.1. Predávajúci je povinný dodať psa s odbornou starostlivosťou, vo vyhovujúcom zdravotnom stave a bez 

zranení. Predávajúci je povinný spolu so psom dodať aj doklady v súlade s touto zmluvou. 

5.2. Ak predávajúci poruší povinnosti uvedené v bode 5.1. tohto článku, dodá iný tovar, alebo poruší povinnosť 

ustanovenú v § 420 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „Obchodný zákonník“) má tovar vady. 

5.3. Zodpovednosť za vady sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Kupujúci je  oprávnený 

reklamovať vady bez zbytočného odkladu po ich zistení, alebo čo ich mal pri vynaložení odbornej 

starostlivosti zistiť pri prehliadke (zjavné vady), alebo po tom, čo sa vady mohli zistiť pri vynaložení 

odbornej starostlivosti (skryté vady). Zmluvné strany vylučujú aplikáciu § 428 Obchodného zákonníka pre 

uplatnenie zodpovednosti za vady. 

5.4. Nároky kupujúceho z vád tovaru sa budú spravovať režimom podľa § 436 až 441 Obchodného zákonníka. 

 

5.5. Voľbu nároku z vád tovaru uvedie kupujúci v reklamácii alebo oznámi písomne (poštou alebo e-mailom) 

bez zbytočného odkladu po jej odoslaní. Ak kupujúci zistí vady tovaru (čím sa rozumie aj nedodanie 

dokladov) pri preberaní tovaru, je oprávnený reklamovať vady tovaru v lehote dohodnutej v tejto zmluve a 

zároveň je oprávnený nezaplatiť kúpnu cenu. 

5.6. Ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu v súlade s bodom 5.5 tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť kúpnu cenu po 

odstránení vád, ak nevyužije právo odstúpiť od zmluvy. 

5.7. Reklamácia musí obsahovať: číslo kúpnej zmluvy , meno psa, dátum narodenia, číslo čipu, plemeno a farbu 

psa. 

5.8. Predávajúci je povinný vybaviť riadne uplatnenú reklamáciu (vrátane odstránenia vád) bezodkladne, 

najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia.  O termíne a spôsobe vyriešenia reklamácie predávajúci 

bezodkladne informuje kupujúceho. 

5.9. Náklady na odstránenie vád tovaru ako aj preukázateľné náklady kupujúceho súvisiace s uplatnením 

nárokov z vád tovaru, znáša predávajúci. 

 

 

Článok VI. 

Sankcie a odstúpenie od zmluvy 

 

6.1. V prípade, ak predávajúci nedodá tovar riadne a/alebo včas podľa tejto zmluvy, je povinný uhradiť 

kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny riadne a/alebo včas nedodaného tovaru za každý deň 

omeškania. 
 

6.2. V prípade, ak predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v termíne dohodnutom v článku V. tejto zmluvy, 

uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0.03% z ceny vadného plnenia, najmenej však 10,- EUR           

za každý deň omeškania. 

 

6.3. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry uhradí tento predávajúcemu úrok z omeškania                    

v súlade s ustanovením § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka. 
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6.4. Dohodnuté sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia. 

 

6.5. Sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej 

strane škoda. Zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu škody. 

 

6.6. Zmluvné strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. Odstúpenie musí byť druhej strane oznámené písomne, inak je neplatné a musí v ňom byť 

uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom, 

kedy bolo písomné oznámenie o odstúpení doručené druhej zmluvnej strane.  

 

Článok VII. 

Nadobudnutie vlastníckeho práva 

 

7.1. Prevzatím psa prechádza vlastnícke právo k prevzatému psovi a nebezpečenstvo škody   na prevzatom psovi 

na kupujúceho. 

Článok VIII. 

Doručovanie 

 

8.1. Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. Za deň doručenia 

          písomnosti prostredníctvom pošty zasielanej ako doporučená zásielka sa považuje takisto deň, 

a) v ktorý sa dostala do dispozičnej sféry adresáta (t.j. kedy zamestnanec pošty na odbernom lístku vyznačil 

dátum uloženia zásielky alebo  adresát odmietol zásielku prevziať) alebo 

b)   v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, „adresát sa odsťahoval“, „adresát    je   

neznámy“ alebo iná poznámka, ktorá znamená nedoručiteľnosť zásielky. 

8.2. Písomnosti doručované  e-mailom, sa považujú za doručené v deň ich úspešného odoslania na príslušnú       

e-mailovú adresu, aj keď si ich druhá  zmluvná strana neprečítala. Zmluvné strany sú povinné za účelom 

elektronického doručovania písomností ako aj ďalšej  elektronickej komunikácie nastaviť v kontaktných     

e-mailových adresách automatické generovanie potvrdenia o doručení správy. Uvedené potvrdenie nemá 

vplyv na  dohodnutý okamih doručenia. 

8.3. Zmluvné strany sú povinné navzájom si písomne oznámiť zmenu adresy na doručovanie a elektronickej 

adresy (e-mail) najneskôr v deň ich zmeny. Ak zmluvná strana v stanovenej lehote druhú stranu o zmene 

neinformuje, považuje sa doručenie písomností za riadne vykonané na poslednú známu adresu. 

Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 
 

9.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Občiansky zákonník“). 

9.2. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe                         

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 

predpisov.  

9.3. Táto zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len po predchádzajúcej dohode zmluvných strán formou 

písomných dodatkov, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
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9.4. Právne vzťahy založené touto zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Podľa dohody 

zmluvných strán sa v súlade s § 262 Obchodného zákonníka právne vzťahy medzi zmluvnými stranami 

riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky. 

9.5. Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, jedno vyhotovenie obdrží predávajúci, štyri 

vyhotovenia kupujúci.  

9.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy riadne oboznámili, jej obsah je prejavom ich slobodnej 

a vážnej vôle, na znak čoho zmluvu vlastnoručne podpisujú.  

9.7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:  

 Príloha č. 1 – Špecifikácia, množstvo a cena tovaru (psov) o počte 4 listy. 

 

V     , dňa     V Ružomberku, dňa  

 

Za predávajúceho:     Za kupujúceho :  

                                               

 

  

                                                                brigádny generál MUDr. Roman JANTOŠ 

    Peter ŠVANTNER         riaditeľ ÚHL – hlavný lekár OS SR  
        ......................................................                       ..................................................... 

                            predávajúci                                                                                  kupujúci 
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MINISTERSTVO OBRANY SR                  Príloha č. 1 ku kúpnej zmluve číslo: ÚHLLM-78-47/2021 

      Úrad hlavného lekára     Počet listov:  4  

–––––––––––––––––––––––––––––                   

 

 

 

 

     Špecifikácia, množstvo a cena tovaru (psa/psov) 
 

 

            

             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Meno psa: Balu 

Dátum narodenia: 15.7.2020 

Číslo čipu: 941000025128580 

Pohlavie:  samčie 

Plemeno:  x Nemecký ovčiak 

Farba a druh srsti:  vlkosivá, dlhá srsť 

 P.č. Popis predmetu zákazky 
Cena za psa/ks 

 v EUR 

Počet 

psov/ks 

Cena celkom                     

v EUR 

1.  Pes všestranný 2 550,00 1 2 550,00 

   Konečná cena v EUR                                                                              = 2 550,00 



 
 

    

1. Pes služobný – všestranný pes 

1.1. Určenie - popis:  

Všestranný pes - určený na stráženie objektov a hliadkovú službu, na sledovanie pachových 

stôp osôb pri ich prenasledovaní, na eskortovanie a stráženie predvádzanej osoby, na označenie 

ukrytého páchateľa. 

 

Vek:                 minimálne 10 mesiacov – maximálne   48 mesiacov 

Pohlavie:         samčie  

Plemeno:         nerozhoduje, s preukazom pôvodu alebo kríženec, ktorého telesná konštitúcia 

a typ vyššej nervovej činnosti určuje z hľadiska výkonnosti, povahových 

vlastností a zdravotného stavu predpoklady k služobnému využitiu 

v podmienkach Ozbrojených síl SR. 

 

1.2. Minimálne požiadavky na zdravotný stav psa služobného všestranného: 

Pes musí byť v dobrom zdravotnom a výživovom stave, bez zjavných vád, infekčných chorôb, 

bez prítomnosti vonkajších či vnútorných cudzopasníkov, bez porúch rastu v bedrových 

a lakťových kĺboch – dysplázie, s prípustným postihnutím chrupu. 

 U psov je prípustné postihnutie dyspláziou nasledovne: 

 

Druh dysplázie Maximálny stupeň postihnutia 

Dysplázia lakťového kĺbu maximálny stupeň 1 

Dysplázia bedrového kĺbu maximálny stupeň C 

Prechodový stavec 
Bude individuálne posúdený voj. 

vet . lekárom pri výkupe 

 

 Psovi môžu chýbať maximálne celkom štyri zuby (črenovce a rezáky), s výnimkou 

tesákov a stoličiek, tie chýbať nesmú. Chýbajúci zub je zub neprerezaný, zlomené 

a poškodené zuby budú individuálne posúdené vojenským veterinárnym lekárom pri 

výkupe.  

 

 Je prípustný jednostranný kryptorchizmus (jeden semenník je v miešku a jeden mimo 

mieška). 

 

 Pes musí byť odčervený, čipovaný a vakcinovaný proti psinke, infekčnej hepatitíde, 

parvoviróze, parainfluenze, leptospiróze a besnote psov. Platnosť vakcinácie musí byť 

minimálne 3 mesiace odo dňa dodania.   

 



 
 

    

1.3. Požadované vlastnosti psa služobného všestranného: 

P.č. Hodnotená vlastnosť Minimálne požiadavky na hodnoteného psa 

1 
Sociálne správanie voči 

osobám 

Dôverčivý ale sebaistý, v prípade ohrozenia agresívny bez prejavov 

strachu  a bojazlivosti. 

2 
Správanie voči 

psovodovi 

So psovodom spolupracuje neochotne, nie vždy  reaguje na jeho 

podnety, nenapáda ho. 

3 
Reakcia na pobyt 

v miestnosti, budove 

Pes sa správa neisto, jeho pohyb nie je uvoľnený, ale bez prejavov 

strachu a následne normálne reaguje na podnety, cez prácu so 

psovodom prestáva reagovať na podmienky. Vo výške stuhne, ale 

po chvíľke sa uvoľní. 

4 

Reakcia na pohyb po 

rôznych povrchoch 

(dlažba, guma, koberec, 

betón, inak šmykľavý 

povrch, napr. mokrý...) 

Pes sa správa neisto, jeho pohyb nie je uvoľnený, ale bez prejavov 

strachu a následne normálne reaguje na podnety, cez prácu so 

psovodom prestáva reagovať na podmienky. Vo výške stuhne, ale 

po chvíľke sa uvoľní. 

Pes reaguje agresívne, ale ešte je ovládateľný a vzápätí 

spolupracuje so psovodom. 5 
Reakcia na hluk, zvuky 

a iné rušivé podnety 

6 
Reakcia na neznáme 

prostredie 

Pes sa správa neisto, jeho pohyb nie je uvoľnený, ale bez prejavov 

strachu a bojazlivosti. Na podnety reaguje s miernym oneskorením, 

kontakt so psovodom je občas narušený overovaním si prostredia. 

Pes a jeho správanie sa počas preskúšania zlepšuje. 

7 

Záujem o hru 

s aportovacím 

predmetom 

Pes má postačujúci záujem o hru, sám ju nevyhľadáva a nie je 

vytrvalý. 

8 

Samostatná činnosť psa 

na kolíku, odvaha 

a agresivita 

s ochranným  náhubkom 

Sebaistý, na prítomnosť osoby reaguje nevýrazným a oneskoreným 

štekaním, prípadne vôbec nešteká a len číha na osobu, v prípade 

ohrozenia  reaguje agresivitou a útokom. Ochranný náhubok má 

mierny vplyv na prácu a prejave psa. 

9 

Odvaha a agresivita na 

kolíku bez ochranného 

náhubku so záhryzom 

do osoby  v ochrannom 

odeve 

Sebaistý, na osobu reaguje oneskorene, menej výrazné štekanie, 

ktoré sa nestupňuje do agresívneho štekotu so skracovaním 

vzdialenosti medzi osobou a psom, prípadne vôbec nešteká a len 

číha na osobu, pri hrozbe útoku reaguje agresivitou a protiútokom, 

nereaguje na hrozbu úderu palicou od osoby. ani na streľbu pred 

vykonaním zákroku, útok na osobu menej výrazný, okamžitý 

a pevný záhryz, drží bez prehryznutí až do príchodu psovoda. 



 
 

    

10 

Odvaha a agresivita na 

kolíku bez ochranného 

náhubku so záhryzom 

do osoby  v ochrannom 

odeve 

Sebaistý, na osobu reaguje oneskorene, menej výrazné štekanie, 

ktoré sa nestupňuje do agresívneho štekotu so skracovaním 

vzdialenosti medzi osobou a psom, prípadne vôbec nešteká a len 

číha na osobu, pri hrozbe útoku reaguje agresivitou a protiútokom, 

nereaguje na hrozbu úderu palicou od osoby. ani na streľbu pred 

vykonaním zákroku, útok na osobu menej výrazný, okamžitý 

a pevný záhryz, drží bez prehryznutí až do príchodu psovoda. 

11 

Zadržanie osoby 

s protiútokom na 50 

metrov 

Pes  osobu sebaisto, priamo s menej razantným, nie úplne pevným 

záhryzom zadrží,  mierna reakcia na hrozbu úderu palicou od 

osoby pred záhryzom,  drží bez prehryznutí až do príchodu 

psovoda. 

12 Reakcia na zvuk streľby 
Na zvuk reaguje výrazným odpútaním pozornosti, bez prejavu 

strachu. 

13 

Služobná 

upotrebiteľnosť 

psa,  jeho celkový 

prejav, temperament, 

reakcie, ochota 

k spolupráci so 

psovodom 

Pes sa počas preskúšania správa dôverčivo a mierne neisto, reakcie 

na rôzne podnety vyrušujú jeho sústredenie , komunikuje so 

psovodom,  na hrozbu reaguje príliš alebo menej agresívne, 

spolieha sa na psovoda,  pri agresivite väčšie problémy 

s  ovládateľnosťou, bez prejavov strachu, bojazlivosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


