
Zmluva
o výkone veterinárnej starostlivosti

v

CLI.
Zmluvné strany

Dnešného dňa medzi zmluvnými stranami:

Odberateľ : Školský poľnohospodársky podnik, n.o.
Hlavná 339, Zemplínska Teplica, 076 64

Osoba oprávnená konať v mene spoločnosti : Ing. Ivan Seňko, riaditeľ
Spoločnosť zapísaná v :
Register neziskových organizácií, Obvodný úrad v Košiciach, reg. č. OVVS / 62 / 2002
IČO : 31256481, DIČ : 2021710592, IČ DPH : SK2021710592
Bankové spojenie : SK38 0200 0000 0016 8838 4755
(ďalej len „Odberateľ") na strane jednej

Dodávateľ : MVDr. Dionýz Sipos
Sídlisko P.O.Hviezdoslav 49/79, V.Kapušany 079 01
IČO: 31961746
DIČ : 1020922452, IČ DPH : SK1020922452
veterinarsipos@gmail.com

zapísaný v KVL SR č. : 1066
(ďalej len „dodávateľ") na strane druhej

došlo k uzavretie tejto zmluvy za nasledovných podmienok :

Cl. II.
Predmet zmluvy

•
l/ Predmetom zmluvy je poskytnutie a výkon kompletnej veterinárnej starostlivosti

dodávateľom, odborných veterinárnych činností, profylaktických úkonov a služieb,
vrátane prípadných dodávok liečiv a pomocného materiálu (ďalej len „veterinárna
starostlivosť"), nevyhnutných na zabezpečenie dobrého zdravotného stavu chovaných
hospodárskych zvierat objednávateľa, vrátane zabezpečenia neodkladnej veterinárnej
starostlivosti.

21 Veterinárna starostlivosť bude poskytovaná na základe telefonickej alebo písomnej
objednávky odberateľa. Poskytovanie predmetu plnenia sa uskutoční podľa druhu
poskytovanej veterinárnej služby v mieste určenom objednávateľom.

3/ Odborné veterinárne činnosti budú zo strany dodávateľa poskytované od 1.11.2018.
4/ Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP podľa zákona č.

124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5/ Dodávateľ prehlasuje, že spĺňa všetky odborné a legislatívne požiadavky na činnosti,
ktoré súvisia s predmetom zmluvy a zaväzuje sa ich plniť počas trvania tejto zmluvy.



Cl. III.
Platby

l/ Základná výška odplaty za veterinárnu starostlivosť podľa ČI. II. tejto zmluvy je
stanovená na základe dohody zmluvných strán a je uvedená v cenníku veterinárnych
úkonov, ktorý je neoddeliteľnou prílohou zmluvy.

21 Dodávateľ vyúčtuje poskytnutú veterinárnu starostlivosť za obdobie jedného
kalendárneho mesiaca. Vystavené faktúry doručí dodávateľ spravidla do nasledujúcich
5 pracovných dní odberateľovi.

3/ Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dodávateľovi faktúru v lehote 30 dní odo dňa
doručenia.

4/ V prípade, že objednávateľ nedodrží lehotu splatnosti zaväzuje sa zaplatiť
dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň
omeškania, najviac do výšky fakturovanej sumy.

ČI. IV.
Doba trvania zmluvy

l/ Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
21 Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán, alebo písomnou

výpoveď'ou ktorejkoľvek zmluvnej strany s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá
začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede
druhej strane.

C1.V
Záverečné ustanovenia

l / Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy, prípadne prijímať dodatky k tejto
zmluve len písomnou formou po vzájomnej dohode.

21 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom a na znak
súhlasuju podpisujú.

3/ Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z toho po jednom pre každú zo zmluvných
strán.

47 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.

V Zemplínskej Teplici, dňa 26.10.2018.

£.oinora veterinárnych iskávov
MVDr. 5ÍPCG Dionýz
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Objednávateľ Dodávateľ



Základné úkony

Cestovné
Pohotovostná služba (št.sviatky, víkendy)
Porada bez vyšetrenia
Vypísanie receptu
Klinické vyšetrenie
Vyšetrenie chovu

Potrvdenia

0.15/km
15,00
2,00
5,00
4,00
20,00
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Veterinárne osvedčenie pri výstavách , cestách 10,00
VO na jatočné účely hovädzí dobytok 15,00
VO na jatočné účely ošípané 20,00
Potrvdenie o klinickej prehliadke 10,00
Vyšetrenia

Odber krvi 3,00/5,00
Odber detoxikačným tampónom 2,50
Zoškrab - mikroskopické vyšetrenie 3,00
Odber na koprologické vyšetrenie 2,00
Odber na cytologické vyšetrenie 4,00
Odber moču 4,20
Vyšetrenie USG 6,70
Vyšetrenie laboratórne IDEXX 25-30

Veterinárne úkony

Injekcia - i.v. 5,00
Injekcia -s.c.,Í.m. 1,00
Aplikácia peros 0,50
Infúzia 10,00/8,00
Vakcinácia veľké HZ 1,00-1,50
Vakcinácia malé HZ 0,50-1,00
Infundacia liečiv do maternice (endofoam) 5,00
Aplikácia lieku do vemena 1,50
Odborné veterinárne zákroky

Priloženie obväzu 6,00
Klistír 8,00
Katetrizácia 8,00
Incízia abscesu, hematómu 6,00
Sutúra kože a podkože 10,00
Pooperačné vyšetrenie, vybratie stehov 2,00
Pôrod nekomplikovaný 10,00
Pôrod komplikovaný 25,00
Secio caesare 100,00
Kastrácia veľké HZ 5,00
Kastrácia malé HZ 0,50
Prolaps vagíny (repozícia) 15,00



Prolaps maternice (repozícia)

Retencia placenty
Amputácia cecka veľké HZ
Amputácia cecka malé HZ
Gynekologické vyšetrenie
Výplach maternice
Ošetrenie jednoduchej rany

Úprava paznechtu

Ošetrenie paznechtu

Zavedenie hltanovej sondy
Pitva veľké HZ
Pitva malé HZ

Eutanázia

25,00

12,00
5,00
3,50
10,00
15,00
3,00
10,00
15,00
10,00
15,00
10,00
10,00
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