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Zmluva o poskytovaní služieb 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov 
 
Objednávateľ: 
1. Slovenská poľovnícka komora /ďalej len „SPK“/ 
so sídlom: Štefánikova 10, 811 05 Bratislava 
e-mail: spk@polovnictvo.sk, priroda@polovnictvo.sk, tel.: 02/57203312, -23 
IČO: 42175682 
bankové spojenie: Tatra banka, a. s. 
číslo účtu: SK89 1100 0000 0029 2183 1350  
zastúpené: Ing. Tibor Lebocký, PhD., prezident SPK 
/ďalej len „objednávateľ“/ 
 
a 
 
Poskytovateľ: 
2. Mgr. Vladimír Bádr, PhD. – súdny znalec v odbore Lesníctvo, odvetvie Poľovníctvo 
so sídlom: Na Střezině 1111, 500 03 Hradec Králové 3, Česká republika 
e-mail: badr.vladimir@seznam.cz, tel.: +420 608 701 116 
IČ: 87787610,  DIČ: CZ7202244027 
bankové spojenie: Fio banka, a. s. 

Účet na jméno:  Vladimír Bádr 

Druh účtu:  BU- běžný účet, měna účtu:  EUR 

Číslo účtu: 2701027774/2010 

IBAN účtu: CZ5820100000002701027774 

BIC kód: FIOBCZPPXXX     
/ďalej len „poskytovateľ“/ 
 

po vzájomnej dohode uzatvárajú 
v zmysle § 269 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zmluvu o poskytovaní 

služieb 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi vyhotovenie 
znaleckého posudku v oblasti poľovníctva na určenie veku ulovenej zveri výbrusom 
stoličky/stoličiek zo spodnej sánky zveri, tzv. Mitchellovou metódou (prípadne lab. 
spracúvaním hryzákov – Eidmannova metóda) a záväzok objednávateľa zaplatiť 
poskytovateľovi za poskytnuté služby cenu uvedenú v Článku II. tejto zmluvy. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje služby pre objednávateľa vykonávať riadne a včas, vo vlastnom 
mene, na vlastnú zodpovednosť a v závislosti od reálnych potrieb objednávateľa. 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude vykonávať služby v zmysle tejto zmluvy 
výlučne len na základe objednávky (v písomnej forme, ktorá môže byť v listinnej alebo 
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elektronickej podobe) konečného príjemcu objednávateľa. V objednávke konečného príjemcu 
objednávateľa bude špecifikovaný konkrétny rozsah služieb. 

4. Objednávateľom služieb budú Obvodné poľovnícke komory, ale môžu nimi byť aj ostatní 
členovia SPK, ktorí budú v mene objednávateľa žiadať o vyhotovenie znaleckého posudku na 
vlastné náklady.)  

5. Objednávateľ je povinný na žiadosť poskytovateľa zaslať informačný „direct mail“ na e-
mailové adresy evidovaných poľovníkov ohľadne poskytovaných služieb od poskytovateľa.
  
 

Článok II. 
Platobné podmienky a cena 

1. Poskytovateľ si účtuje poplatky pri vyhotovení znaleckého posudku podľa platnej vyhlášky 
č. 491/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov za: prevzatie, 3 hodiny práce, písomné 
vyhotovenie znaleckého posudku, min. 4 fotografie (2x čeľusť + min. 2x mikroskopické 
snímky) a tlač v dohodnutom termíne najneskôr však do 21 kalendárnych dní od prevzatia 
zásielky vo výške 75 € vrátane DPH. 

2. Poskytovateľ je povinný vystaviť daňový doklad s cenou poskytovanej služby a odoslať ho 
spolu s vyhotoveným posudkom a čeľusťou objednávateľovi. 

3. Objednávateľ vyplatí poskytovateľovi cenu uvedenú v bode 1 článku po poskytnutí služby 
na účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy do 7 kalendárnych dní od prevzatia zásielky. 
 

Článok III. 
Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Poskytovateľ je povinný poskytnúť objednávateľovi služby za dohodnutú sumu 
a v dohodnutom termíne. Podpisom tejto zmluvy poskytovateľ prehlasuje, že sa v plnom 
rozsahu oboznámil s obsahom a rozsahom poskytovanej služby a že disponuje znalosťami, 
ktoré sú k poskytnutiu služby nevyhnutné. 
 

2. Objednávateľ je povinný za služby zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú sumu 
v dohodnutom termíne. 
 

Článok IV. 
Doba trvania a ukončenie zmluvného vzťahu 

1. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to od 1.3.2021 do 31.12.2021. 
 

2. Zmluvný vzťah dohodnutý touto zmluvou môže zaniknúť pred uplynutím doby, na ktorú 
bola uzatvorená:  

a)  písomnou dohodou oboch zmluvných strán,  

b) písomnou výpoveďou zo strany objednávateľa aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou 
lehotou 1 mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
doručení výpovede,  

c) písomným odstúpením od tejto zmluvy z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v 
Obchodnom zákonníku.  
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3. Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade porušenia povinností preukázateľne 
spôsobenej poskytovateľom, ktoré pre poskytovateľa vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy, 
alebo z ustanovení právnych predpisov - a to už po druhom takomto porušení hociktorej 
povinnosti preukázateľne spôsobenej zo strany poskytovateľa, pričom objednávateľ po prvom 
porušení povinnosti písomne upozorní poskytovateľa na porušenie zmluvných podmienok 
alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej 
povinnosti odstúpi od tejto zmluvy, pričom v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa 
vyžaduje. Po druhom porušení povinnosti objednávateľ už len zašle oznámenie v listinnej 
forme o odstúpení od zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia 
tohto písomného oznámenia poskytovateľovi.  

4. Poskytovateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade opakovaného porušenia povinností 
objednávateľom, ktoré pre objednávateľa vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z 
ustanovení Obchodného zákonníka. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, pričom 
účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 
Odstúpeniu od zmluvy musí predchádzať písomné upozornenie na porušovanie zmluvných 
podmienok alebo ustanovení Obchodného zákonníka spolu so stanovením dodatočnej 
primeranej lehoty na odstránenie tohto porušenia. 
 

Článok V. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmeny jednotlivých ustanovení tejto zmluvy je možné vykonať len písomnou formou po 
vzájomnom odsúhlasení oboma zmluvnými stranami, a to formou očíslovaných dodatkov, 
ktoré budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť. 

2. Zmluvné strany vyhotovili túto zmluvu v dvoch vyhotoveniach, z ktorých poskytovateľ 
dostane jedno vyhotovenie a objednávateľ dostane jedno vyhotovenie. 

3. Účastníci zmluvy sa oboznámili s jej obsahom, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju 
podpisujú. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpísaním oboch zmluvných strán. 
 
V Hradci Králové, dňa  1.3.2021            V Bratislave, dňa 1.3.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
....................................................... ........................................................ 
pečiatka a podpis súdneho znalca pečiatka a podpis poverenej osoby  
     Mgr. Vladimír Bádr, PhD.          Ing. Tibor Lebocký, PhD. 


