
 

 

 

 

Zmluva na poskytnutie služby 
č.p.:PPZ-OKH-01-56/2013 

 

 

 

uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka a ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ:                      Ministerstvo vnútra SR 

                                               Prezídium Policajného zboru 

                                               odbor kynológie a hipológie 

         so sídlom:                     Mlynská dolina 35, 811 02 Bratislava 

 

         IČO:                             00151866 

         IČ DPH:                       SK 2020571520 

         bankové spojenie:        Štátna pokladnica 

         číslo účtu:                    7000180023/8180 

         zastúpené:                    pplk.  Mgr. Bc. Branislav Diďák – riaditeľ 

                                              odboru kynológie a hipológie P PZ 

                                              Na základe plnej moci č.p.:SE-00-2012/002465-030 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

Poskytovateľ:                     Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava 
        so sídlom:                     Botanická 15, 84252 Bratislava 

        IČO:                              00156434 

        IČ DPH:                        ŠVPÚ nie je platca DPH  

        bankové spojenie:         Štátna pokladnica 

        číslo účtu:                      7000077835/8180 

        zastúpený:                     MVDr. Alexandra Šlezárová – riaditeľ 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

v tomto znení: 

 

1.PREAMBULA 

 

1.1 Táto zmluva vychádza zo zásady vzájomnej výhodnosti pre obidve zmluvné strany, ich 

korektného postupu, ďalej zo zásady vzájomnej informovanosti a serióznosti. Zmluvné strany 

sa zaväzujú, že pri svojom konaní budú tieto zásady plniť. 

 

 

 

 

 



2. PREDMET ZMLUVY 

 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie služby – laboratórne vyšetrenia. Cena služby je 

stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho 

vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z.  o cenách v znení vyhlášky č. 375/1999 Z .z. je 

konečná nakoľko Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava nie je platcom DPH 

(platné ceny – Príloha č. 1).      

 

2.2  Poskytovateľ je povinný najmä zabezpečiť: 

a) vykonávať laboratórne vyšetrenia na požiadavky objednávateľa 

b) výsledky vyšetrenia zasielať e-mailom a doložiť k faktúre. 

 

3. PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

3.1  Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi tejto zmluvy faktúrovanú čiastku  

       podľa článku 2 tejto zmluvy. 

 

3.2 Platby za realizované služby vykoná odbor kynológie a hipológie Prezídia Policajného 

zboru,  Mlynská dolina 35, 811 02 Bratislava za preukázateľne poskytnuté služby na 

základe predložených faktúr a objednávok do 30 dní odo dňa jej doručenia 

Objednávateľovi. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť platobné podmienky 

súvisiace s viazaním, reguláciou alebo zmenou štátneho rozpočtu. V prípade omeškania 

zaplatenia faktúry, si Poskytovateľ nebude uplatňovať nárok na zmluvnú pokutu, ak 

omeškanie bude spôsobené peňažným ústavom služieb. 

 

3.3 Obálka, v ktorej bude faktúra odoslaná, musí byť označená slovom „FAKTÚRA“. 

Faktúru je potrebné zaslať DOPORUČENE. Pri faktúre odosielanej ako obyčajná poštová 

zásielka nemožno vymáhať úroky z omeškania s peňažným plnením kupujúcim. 

 

3.4 Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu tejto zmluvy. Faktúra bude preplatená 

výhradne bezhotovostným platobným stykom prostredníctvom prevodného príkazu na 

účet Poskytovateľa. 

 

4. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

4.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť službu, ktorá je predmetom tejto zmluvy riadne 

a rovnako zabezpečiť všetky potrebné veci súvisiace s riadnou realizáciou predmetu tejto 

zmluvy, najmä zabezpečiť veci uvedené v bode 2.2 tejto zmluvy. 

4.2 Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnuté služby uhradiť faktúrovanú čiastku podľa bodu 

3.1. 

 

5. PLATNOSŤ A UKONČENIE PLATNOSTI TEJTO ZMLUVY 

 

5.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými 

stranami a končí 31.12.2016. 

 

5.2 Túto zmluvu je možné ukončiť: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) písomnou výpoveďou, 

c) odstúpením od zmluvy 



5.3 Túto zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán bezdôvodnou výpoveďou 

s dvojmesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa 

kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy bola výpoveď doručená druhej 

zmluvnej strane. 

 

5.4 Od tejto zmluvy môže odstúpiť ktorákoľvek zo zmluvných strán v prípade podstatného 

porušenia povinností druhou zmluvnou stranou. 

 

5.5 Každá zo zmluvných strán je oprávnená postúpiť práva a záväzky z tejto zmluvy na tretiu 

osobu iba s predchádzajúcim písomným súhlasom druhej zmluvnej strany. 

 

5.6 Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté práva, z povahy ktorých vyplýva, že majú trvať aj 

po ukončení zmluvy. 

 

6. PRÁVNA POVAHA VZŤAHU 

 

6.1 Záväzky zmluvných strán sa obmedzujú iba na záväzky výslovne touto zmenou prevzaté. 

Každá zmluvná strana je výlučne sama zodpovedná za záväzky, do ktorých vstúpi vo 

vzťahu k tretím osobám. 

 

7. NÁHRADA ŠKODY A ZMLUVNÁ POKUTA 

 

7.1 Každá zmluvná strana je povinná nahradiť druhej zmluvnej strane škodu, ktorú svojim 

neodborným konaním, resp. nekonaním spôsobila. 

 

8. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

8.1  Všetky zmeny a doplnky musia byť vyjadrené formou písomných dodatkov a musia byť  

       súhlasne obojstranne podpísané zmluvnými stranami. Takto podpísané dodatky sa stávajú  

       neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 

8.2 Táto zmluva je uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov. 

 

8.3 Zmluvné strany sa zaväzujú všetky spory vzniknuté z plnenia tejto zmluvy alebo 

v súvislosti s plnením tejto zmluvy riešiť prednostne vzájomným rokovaním. Ak však 

nedôjde k dohode ani v lehote do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na rokovanie 

druhej strane, je každá zmluvná strana oprávnená obrátiť sa  na príslušný súd, ktorým je 

všeobecný súd žalovaného. 

 

8.4 Zmluvné strany označujú informácie, ktoré si poskytli pri uzatvorení tejto zmluvy, za 

koncepčné informácie. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie tvoriace obsah 

tejto zmluvy, ako aj informácie, ktoré si poskytujú alebo inak vyplynú pri plnení tejto 

zmluvy, zostanú podľa ich vôle utajené.  

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so 

zákonom č. 546/2010 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 
Zmluvné strany výslovene súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v jej plnom rozsahu  vrátane  

príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 



 

8.5 Žiadny zmluvný partner tiež nesmie použiť informácie vyplývajúce z plnenia tejto 

zmluvy, ani ich použiť v rozpore s účelom tejto zmluvy pre svoje potreby a to bez ohľadu 

na to, či táto informácia tvorí predmet obchodného tajomstva. 

 

8.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že nepodniknú nič, čo by znevážilo druhú stranu a poškodilo 

jej dobré meno a zaväzujú zdržať sa konania, ktoré by mohlo akýmkoľvek spôsobom 

zmariť účel tejto zmluvy. 

 

8.7 Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sú oprávnení, resp. boli splnomocnení 

k podpisovaniu tejto zmluvy, táto zmluva je prejavom ich skutočnej a vážnej vôle, že túto 

zmluvu neuzatvárajú v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, a že jednotlivým 

ustanoveniam tejto zmluvy porozumeli a s týmto bez výhrad súhlasia, čo potvrdzujú 

vlastnoručnými podpismi.  

 

8.8 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, každý má právnu silu originálu a každá zo 

zmluvných strán obdrží dva rovnopisy. 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa .................                                                    V Bratislave dňa ................. 

 

 

______________________                                                     _________________________ 

za objednávateľa:                                                              za poskytovateľa: 

 

 pplk. Mgr. Bc. Branislav Didák                                        MVDr. Alexandra Šlezárová 

      riaditeľ odboru kynológie                                                  riaditeľka ŠVPÚ Bratislava                              

      hipologie PPZ MV SR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

 

Ceny laboratórnych vyšetrení: 

 

Popis: Cena konečná  v € 

manipulačný poplatok za faktúru 4,00 

Bakteriologické vyšetrenie  

Všeobecné bakteriologické vyšetrenie 10,50 

Špeciálne bakteriologické vyšetrenie 13,00 

Infekčná metritída koní 17,00 

Parazitologické vyšetrenie  

Parazitologické vyšetrenie 6,50 

Flotačný roztok 1 liter 3,50 

Mykologické vyšetrenie  

Mykologické vyšetrenie 6,50 

Hematológia a biochémia  

Kompletné hematologické vyšetrenie 8,00 

Hematologické vyšetrenie bez hemoglobínu 6,00 

Počet Le, Er a hematokrit 2,00 

Stanovenie hemoglobínu 2,00 

Stanovenie počtu trombocytov 4,50 

Stanovenie počtu retikulocytov 4,50 

Diferenciálny krvný obraz 4,50 

Sedimentácia Er 4,50 

Vyšetrenie 1 biochemického parametra 2,00 

Mikroskopické vyšetrenie močového sedimentu 4,50 

Skríningova skúška indikátorovým testom 1,00 

Sérologické vyšetrenie  

Alergény 76,50 

Brucelóza 2,50 

CardioScreen Nt- PRO BNP 22,00 

Ehrlichióza 15,00 

EVA 4,00 

Herpes vírus - psy 18,50 

Chlamydióza 5,00 

Inf. Anémia koní  (AIE, IAE) 5,50 

Krvné skupiny mačiek 23,00 

Koronavírus - dôkaz antigénu imunochromatografickou metódou 22,00 

Psinka - dôkaz antigénu imunochromatografickou metódou 22,00 

Parvo vírus - dôkaz antigénu imunochromatografickou metódou 22,00 

Rota vírus - dôkaz antigénu imunochromatografickou metódou 22,00 

Leishmanióza 14,50 

Leptospira 5,00 

Lymská borelióza 23,00 

Maleus 6,50 

Q - horúčka 6,50 

Žrebčia nákaza 7,50 

Toxoplazmóza 7,50 

Progesterón - stanovenie hladiny 18,00 



VNT –RPK (rinopneumonitída koní) 4,00 

Toxikologické vyšetrenie   

(alkaloidy - screening)                 35,00 

Výživná hodnota krmiva   

Výživná hodnota krmiva kompletný rozbor 50,00 

Patologické vyšetrenie  

Patologicko anatomická pitva – zviera do 50 kg 16,30 

Patologicko anatomická pitva – zviera nad 50 kg 32,90 

 

 

 

 

 


