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ZMLUVA O DODÁVKE SLUŽIEB   
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513 / 1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

Článok I. 
 Zmluvné strany 

 
 1.  K-7 Psovodi –záchranári Slovenskej republiky 

Sídlo:  Dolné Rudiny 1 , 010 01 Žilina 
zastúpená: Ing. Peter Bátory, predseda predstavenstva, generálny riaditeľ 
IČO:  37 981 889 
DIČ :  20 2222 66 02 
Bank. spojenie:  
IBAN :    
Registrácia :  občianske združenie č .OŽP - I/2006 /07014 - 2/CR1, 14.6.2006, registrované MV SR 

              (ďalej len „K-7“) 
 
 

2.                Psychiatrická liečebňa Sučany 
Sídlo :  Hradiská 23, 038 52 Sučany 
zastúpená : Ing. Roman Kľučiarik  , riaditeľ 
IČO:   17335612 
DIČ :   2020598888 
IČ DPH :  SK2020598888 
Bank.spojenie:  
IBAN :   
zriadená zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR č.3724 /1991-A/V-5 dňa 9.12.1991 
(ďalej len  „PL Sučany“) 

 
 

Článok II. 
Úvodné ustanovenie 

 
1. Touto zmluvou sa definujú služby canisterapie typu  AAA (animal assisted activity ), AAE (animal assisted 

education), AAT (animal assisted therapy), I-CT (dog integrated therapy)  a iné právne vzťahy medzi 
zmluvnými stranami. 

2. Zmluvné strany sa riadia podľa platných ustanovení Zákona číslo 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien 
a doplnkov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a uzatvárajú túto Zmluvu o dodávke služieb, ktorej 
predmetom je poskytovanie canisterapie v zmysle tejto zmluvy.  

 
 

Článok III. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie  služieb canisterapie typu AAA (animal assisted activity ), AAE 

(animal assisted education), AAT (animal assisted therapy) pre pacientov PL Sučany. Zmluvné strany sa 
dohodli na skupinových terapiách pre pacientov v prítomnosti odborného personálu PL Sučany. 

2. K-7 zabezpečí pre PL v Sučanoch: 
a) skupinovú canisterapiu pre min. 8 a max. 12 pacientov v prítomnosti odborného personálu PL Sučany. 

Intervenciu budú zabezpečovať 2 canisterapeutické tímy. Aktivity so psom budú adekvátne veku, 
zdravotnému stavu pacientov a ich aktuálnemu rozpoloženiu. Dĺžka intervencie skupiny so špeciálnymi 
psami bude dojednaná s odborným personálom a bude stanovená od kondície skupiny pacientov v dĺžke 
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30 minút, alebo v dĺžke 60 minút. Periodicita intervencií canisterapie v PL Sučany bude dojednávaná 
s poverenou osobou PL Sučany, ktorá je uvedená v bode 3. tejto Zmluvy.  
b) konzultácie pre odborný personál PL Sučany a súčinnosť pri vyhodnocovaní plnenia stanovených 

terapeutických cieľov caniterapie 
 

3. Kontakty za K7 sú nasledovné : 
batoryova@kompleksa.sk, dozorujúci canisterapeut 
Kontakty za PL Sučany sú nasledovné : 
plsucany@plsucany.sk ,dozorujúci liečebný pedagóg. 

 
4. PL v Sučanoch zabezpečí pre potreby výkonu canisterapie: 

a) miestnosť na výkon terapií podľa harmonogramu, 
b) odborný personál prítomný počas celej doby canisterapie. 

 

Článok IV. 
Miesto plnenia 

 
1. Výkon služieb canisterapie bude realizovaný v priestoroch Psychiatrickej liečebne Sučany, Hradiská 23,  

038 52 Sučany. 
 

 
Článok V. 

Cena, platobné a dodacie podmienky 
 
1. Cena je stanovená na 51,667 €/60 minút canisterapeutickej intervencie.  
2. K-7 vystaví daňový doklad so splatnosťou 7 dní . 
3. K-7 nie je platcom DPH. 

 

Článok VI. 

Doba a rozsah plnenia 
 

1.  Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
2.  Ukončiť platnosť zmluvy môže každá strana  písomne a to : 

a) dohodou zmluvných strán, 
b) výpoveďou s platnosťou od prvého dňa nasledovného mesiaca po jej doručení. 

 
Článok VII. 

Ostatné ustanovenia  
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že K-7 poskytne doklady o oprávnenosti canisterapeutov (vzdelanie, denník 
výkonu canisterapeutickej praxe) a špeciálnych psov (certifikáty na výkon práce psa terapeuta) vykonávať 
predmetnú formu terapie, dokumentáciu o zdravotnom stave psov v danom kalendárnom roku (očkovací 
preukaz psa).  

2. PL v Sučanoch bude viesť liečebnú dokumentáciu o vplyve intervencií na pacienta počas doby spolupráce 
a bude ju uchovávať v zmysle platnej legislatívy v priestoroch PL Sučany.  
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Článok VIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť  dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.  

2. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, jej dodatkov alebo vzniknuté na základe 
iných právnych úkonov alebo právnych skutočností s touto zmluvou súvisiacich sa spravujú, posudzujú 
a rozhodujú na základe príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov platných na 
území Slovenskej republiky, pokiaľ z iných právnych úkonov súvisiacich s touto zmluvou výslovne nevyplýva 
niečo iné. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že K-7 nemôže postúpiť pohľadávky voči PL Sučany tretej osobe, podľa § 524 
a nasl.zák.č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky 
zákonník“), bez predchádzajúceho súhlasu PL Sučany. Právny úkon, ktorým K-7 postúpi pohľadávky voči PL 
Sučany tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu PL Sučany je podľa § 39 Občianskeho zákonníka 
neplatný. K-7 berie na vedomie, že súhlas PL Sučany je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon 
udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR. 

4. V prípade neplatnosti alebo neúčinnosti jednotlivých ustanovení zmluvy, nebudú dotknuté jej ostatné 
ustanovenia.  

5. Zmluva a jej prílohy môžu byť menené alebo doplňované iba na základe dohody zmluvných strán formou 
písomného dodatku k zmluve.  

6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží rovnopis. Všetky 
rovnopisy zmluvy majú právnu silu originálu. 

7. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že po prerokovaní zmluvy sa zhodli na jej obsahu vo všetkých 
bodoch a zmluvu uzavierajú na základe slobodnej a vážnej vôle.  

8. Prílohy:    
8.1. odborná spôsobilosť canisterapeuta 
8.2. doklady o certifikácii špeciálnych psov 
8.3. doklady o zdravotnom stave psov 
 
 

 

 
 
V Žiline, dňa ..........................................    V Sučanoch , dňa ............................ 

 

 

 

 

...........................................................    .............................................................. 

Ing. Peter Bátory       Ing. Roman Kľučiarik 
  
predseda predstavenstva                                          riaditeľ 
K-7 Psovodi – záchranári Slovenskej republiky Psychiatrická liečebňa Sučany 


