
ZMLUVA O DIELO 
podľa § 536 a nasl. Zákona č, 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Obchodného 

zákonníka 
 
 
 

Čl.1 
Zmluvné strany 

 
Zhotoviteľ : MVDr. Marcel Marcinčák 
                     Mlynská 17, 086 33 Zborov 
                     Zastúpený : MVDr. Marcel Marcinčák 
                     IČO : 35550112 
                     Bankové spojenie : SLSP, a.s. 0482029294  / 0900 
 
Objednávateľ : Obec Zborov 
                            Lesná 10, 086 33 Zborov 
                            Zastúpený : Ján Lukáč – starosta obce 
                            IČO : 00322741, DIČ : 2020624804 
                            Bankové spojenie : 726522/0200 
 

 
 

Čl.2 
Predmet zmluvy 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude vykonávať eutanáziu psov v intraviláne obce 

v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve. 
2. Rozsah prác je nasledovný:  

- eutanázia psov v intraviláne obce Zborov po dobu 1 roka, 1 x mesačne 
s maximálnym počtom 10 dospelých psov, resp. 5 šteniat do veku 1 mesiac = 1 
dospelý pes, 
- mimoriadnu eutanáziu aj mimo pravidelného jednomesačného termínu , a to vždy 
na základe objednávky zo strany objednávateľa a súhlasu zo strany zhotoviteľa,  
- mimoriadne eutanázie budú spoplatnené vo zvláštnom cenovom režime na 
osobitnej faktúre vystavenej zhotoviteľom. 
 

 

Čl.3 
Cena diela  

 
1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán 

v zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách. 



2. Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú cenu, ktorá je 
stanovená na 100,- EUR mesačne + DPH. 

3. Za zhotovenie mimoriadnej eutanázie zaplatí objednávateľ dohodnutú cenu, ktorá je 
stanovená na 20,- EUR + DPH za jedného mimoriadne utrateného dospelého psa, 
resp. 5 šteniat do 1 mesiaca veku. 

4. V cene diela je zohľadnená cena za odstránenie kadáverov / utratených psov / . 
 

ČL.4 
Platobné podmienky 

 
1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúr. Faktúry zhotoviteľ 

vystaví a odošle objednávateľovi na začiatku mesiaca. 
2. Cenu za mimoriadnu eutanáziu uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej 

zhotoviteľom vždy k 20. – ému kalendárnemu dňu každý mesiac na účet zhotoviteľa. 
3. Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu: deň odoslania a deň 

splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu, číslo účtu, IBAN a BIC kód, 
fakturovanú sumu, označenie diela, pečiatku a podpis oprávnenej osoby. 

4. Lehota splatnosti faktúr je 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. 
5. V prípade, že platobný doklad nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v tejto 

zmluve, objednávateľ má právo vrátiť ho zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade 
sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením 
opraveného platobného dokladu objednávateľovi. 

 

 
Čl.5 

Dojednaný čas zhotovenia diela a miesto plnenia 
 

1. Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dohodnuté dielo uskutočnením 12 odchytových dní 
za rok. Prvý odchytový deň bude uskutočnený do dvoch pracovných dní od uhradenia 
prvej faktúry. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dojednanú sumu vyplatí aj v prípade, že sa uskutoční 
menej odchytových dní. Požiadavka na zníženie počtu dní musí vzísť výlučne od 
objednávateľa. 

 

 
 

Čl.6 
Zmluvné pokuty 

1. Ak zhotoviteľ vykoná dielo uvedené v čl.2 po termíne uvedenom v čl.5 bode 1 zaplatí 
zmluvnú pokutu vo výške 1% z ceny diela uvedenej v čl.3 bode 3 za každý deň 
omeškania. 



2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením zálohy alebo faktúry 
v dojednanom termíne, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 
% z ceny uvedenej v čl.3 bode 3 za každý deň omeškania. 

3. Ak je omeškanie spôsobené práceneschopnosťou v dôsledku choroby alebo úrazu 
alebo inou závažnou udalosťou, ktorú nemožno ovplyvniť a to na strane 
objednávateľa ako aj na strane zhotoviteľa, zmluvná pokuta za prvých 15 dní 
omeškania sa neplatí. 

Čl.7 
Zmena a zrušenie zmluvy 

 
1. Zmluvu možno zmeniť alebo ju zrušiť iba písomne, a to na základe dohody zmluvných 

strán podpísanej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
 
 

Čl. 8 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Účastníci zmluvy prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, čo 

potvrdzujú podpismi zástupcov svojich štatutárnych orgánov. 
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých jeden je pre objednávateľa 
a jeden pre zhotoviteľa. 

3. V ostatných vzťahoch neupravených touto zmluvou platí Obchodný zákonník a platné 
právne predpisy. 

 
 
 
 
 
V Zborove  
 
 
 
 
........................................................                                               ................................................... 

Zhotoviteľ                                                                                                    Objednávateľ 

 
 

  


