
Zmluva č. 19/2021 
   

o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb  včelstva v roku 

2021 podľa § 262 ods. 1  Obchodného zákonníka. 

 

 

 

I. 

Zmluvné strany 
 

1.1 Objednávateľ:  Regionálna veterinárna a potravinová správa  Galanta 
                           Adresa:                         Hodská 353/19, 924 25 Galanta   

                                 Zastúpená riaditeľkou: MVDr. Bohuslavou Miškovičovou 

                                 Bankové spojenie:        Štátna pokladnica 

                        IBAN:                          SK83 8180 0000 0070 0007 4300 

                        Číslo účtu:                   7000074300/8180 

                        IČO:                            36086827 

                                 Telefón/fax:                 031/7802011 / 031/7802596 

 

1.2 Dodávateľ:        Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Galanta 

                                 Zastúpená:                  Štefanom Palčom 

                                 Adresa:                       Abrahám č. 91, 925 45  

                                 Peňažný ústav:           Slovenská sporiteľňa, a.s. 

                                 IBAN: SK67 0900 0000 0000 2408 8553                       

                                 Číslo účtu:                  0024088553/0900 

 

 

II. 

Predmet zmluvy 
 

2.1 Predmetom plnenia je vykonanie klinických prehliadok a odber vzoriek dodávateľom na 

diagnostiku moru včelieho plodu v roku 2021. 

2.2 Táto činnosť bude vykonávaná v zmysle Národného programu eradikácie moru včelieho plodu 

na roky 2020 - 2021, ktorý bol vypracovaný na základe zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. 

o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.  

 

 

III. 

Cena predmetu plnenia 

 

3.1  Dodávateľ  bude   fakturovať  skutočne  vykonané   úkony  za  obdobie   jedného  kalendárneho           

       mesiaca podľa sadzieb stanovených Národným programom eradikácie moru včelieho plodu na   

       roky 2020 - 2021, t.j. 0,80 € za prehliadku jedného včelstva (rodiny). 

3.2  Prílohou  faktúry  bude   „Potvrdenie  o vykonaní  klinickej  prehliadky  včelstiev  na  prítomnosť  

       včelieho moru“, v ktorom budú uvedené skutočne vykonané úkony spolu  s adresami chovateľov  

       a stanovíšť  včelstiev,   u  ktorých  bola  v príslušnom   mesiaci  vykonaná     klinická  prehliadka  

       včelstiev, resp. odber  vzoriek.  

3.3  Faktúry s prílohami budú predkladané  osobne alebo doporučenou zásielkou mesačne najneskôr  

do 1 mesiaca po vykonaní úkonu  objednávateľovi. 

  3.4  Zmluvné  strany  dohodli  splatnosť  predloženej  faktúry,  ku ktorej sú priložené všetky   doklady 

      podľa bodu 3.2, 14 dní po ich doručení a predchádzajúcom odsúhlasení. 

 

 



IV. 

Čas plnenia a osobitné ustanovenia 

 

4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to odo dňa  podpisu zmluvy  do 31.12.2021. 

4.2 Dodávateľ je povinný termín a miesto klinických  prehliadok nahlásiť objednávateľovi najmenej 

tri dni pred jej vykonaním. V prípadne zmeny termínu (v dôsledku neprítomnosti, ochorenia 

a pod.), bezodkladne túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi. 

4.3 Kontrolu plnenia zmluvných záväzkov vykonáva regionálny veterinárny lekár, ktorý touto  

činnosťou môže poveriť  zodpovedných  veterinárnych inšpektorov  objednávateľa. 

4.4 Dodávateľ sa  zaväzuje vykonať práce  prerokované v zmluve podľa pokynov objednávateľa do 

30.10.2021. 

 

V. 

Skončenie zmluvy 

 

5.1 Zmluva končí uplynutím doby, na ktorú bola stanovená. 

5.2 Zmluvu možno skončiť kedykoľvek po vzájomnej dohode dodávateľa  a objednávateľa. 

5.3 Ktorákoľvek   zo  zmluvných  strán   môže   písomne  vypovedať  túto  zmluvu   pred  uplynutím   

       doby  stanovenej    v  Čl.  IV.  bod   4.1   bez  uvedenia  dôvodu  s  výpovednou  dobou,  pričom   

       výpovedná doba je l (slovom: jeden) mesiac a počíta sa od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po   

       doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

5.4  Zmluva končí zánikom, resp. ukončením právnej subjektivity jednej zo zmluvných strán. 

5.5  Zmluvné  strany  môžu  okamžite  odstúpiť  od  zmluvy  pri závažnom porušení zmluvy v súlade              

       s § 344 Obchodného  zákonníka. 

 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

6.1 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 vyslovene 

súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov 

v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 

6.2 Zmluva je vyhotovená  v 2 exemplároch, pričom 1 exemplár dostane  dodávateľ  a 1 exemplár si 

         ponechá objednávateľ. 

6.3   Zmluvu   je   možné  zmeniť   len   na  základe  dohody  zmluvných   strán    formou   písomných   

 dodatkov,  ktoré  budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy  a  ktoré podpíšu obe   zmluvné  

 strany. 

6.4   Ostatné    v  tejto    zmluve    neupravené    náležitosti   sa   spravujú  príslušnými  ustanoveniami  

        Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

6.5   Zmluvné   strany   sa   s obsahom   zmluvy   oboznámili   a   prehlasujú,  že  bola  uzatvorená  po    

        vzájomnom   prerokovaní.   Právny  úkon  smerujúci   k  vzniku  tejto  zmluvy  sa  musí  urobiť                                                                                                                                      

slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný. 

 

 

      V Galante dňa 07.04.2021 

 

 

 

 

      -----------------------------------------                                           ------------------------------------------ 

                     objednávateľ                                                                                 dodávateľ 

                   pečiatka, podpis                                                                         pečiatka, podpis 


