
Z M L U V A ¿ V ' 
NA ODCHYT A UMIESTNENIE PSOV DO KARANTÉNNEJ STANICE 

Uzatvorená podľa § 269 odsek 2 a následne Obchodného zákonníka 

Poskytovateľ: 
Sloboda zvierat 
Mlynské Nivy 37 
821 09 Bratislava 
Zastúpený: Ing. Pavla Dugovičová, predseda 
Bankové spojenie: Poštová banka 
Číslo účtu: 2023636/6500 
IBAN: SK4065000000000002023636 
IČO: 319 48 201 
DIČ: 2020780575 

Kontakt: Tel./fax 02/16 187 

Objednávateľ: 
Obec Dunajská Lužná 
Jánošíkovská 466/7 
900 42 Dunajská Lužná 
Konajúci: Štefan Jurčík - starosta obce 
IČO: 00400009 
Bankové spojenie: VUB Bratislava 
Číslo účtu: 25522112/0200 
DIČ: 2020663755 
IBAN: SK2102000000000025522112 

Kontakt: 02/402 598 12, 0905/575 520 
Obecný úrad: 0918/632 117 

I. PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom tejto zmluvy je odchyt opustených a túlavých psov na verejných 
priestranstvách v katastrálnom území mesta/obce Dunajská Lužná a ich umiestnenie do 
karanténnej stanice Slobody zvierat. 

2. Prevzatie zvieraťa musí pracovníkovi Slobody zvierat potvrdiť službukonajúci príslušník 
obecnej polície, prípadne iný zodpovedný pracovník obecného úradu, ktorý bude 
nápomocný pri preberaní zvieraťa. 

II. CENA A FAKTURÁCIA 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena služby za odchyt a umiestnenie zvieraťa do karantény 
bude spoplatnená nasledovne. 

a) výjazd /do 50 km/ 20,00 Eur 
za každý ďalší km nad 50 km 0,50 centov 
táto suma sa účtuje pri výjazde iba raz, nezáleží od počtu odchytených zvierat 



b) pobyt v karanténe za 1 zviera 20,00 Eur 
c) čip za 1 zviera 6,00 Eur 
d) základné očkovanie za 1 zviera 8,50 Eur 
e) očkovanie besnota za 1 zviera 1,50 Eur 

2. Odchyt a odber zvierat sa uskutoční na základe telefonického oznámenia z vyššie uvedeného 
telefónneho čísla objednávateľa a následného odoslania e-mailovej objednávky odoslanej obecným 
úradom na adresu utulok@slobodazvierat.sk . 

3. Poskytovateľ bude fakturovať objednávateľovi náklady za poskytnuté služby v danom 
mesiaci naraz, po uplynutí príslušného mesiaca. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti 
daňového dokladu. Doba splatnosti faktúr je 15 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. 

III. SANKCIE 

1. Za omeškanie objednávateľa so zaplatením faktúry, je dodávateľ oprávnený fakturovať 
úrok z omeškania najviac vo výške ustanovenej v § 1 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 
21/2013 Z z . , ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. 

IV. ĎALŠIE PODMIENKY ZMLUVY 

1. Poskytovateľ služby sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa služby v dohodnutom 
rozsahu: 
a) odchyt zabehnutých, opustených a túlavých zvierat pohybujúcich sa na verejných 

priestranstvách obce, 
b) základné veterinárne ošetrenie (vakcinácia, čipovanie) a umiestnenie v oprávnenom 

zariadení v súlade s ustanoveniami zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti 
v platnom znení, 

c) vedenie evidencie odchytených zvierat s kompletnými údajmi (dátum odchytu, druh, 
rasa, miesto nájdenia). 

2. Lehota na prevzatie zvieraťa je do 3 hodín od nahlásenia. 

3. Vzhľadom na vzdialenosť mesta od útulku a ak to okolnosti umožňujú, je vhodné zviera 
pred príchodom pracovníka Slobody zvierat fixovať na jednom mieste. 

4. V prípade preplnenej kapacity útulku, má tento právo odmietnuť prevzatie zvieraťa. 

V. DOBA TRVANIA ZMLUVY 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú - na 1 rok, pričom lehota trvania zmluvy sa počíta 
od dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

VI. UKONČENIE ZMLUVY 

Zmluvné strany sa dohodli, že ukončenie zmluvy pred uplynutím lehoty uvedenej v čl. V. 
je možné: 
1. Vzájomnou dohodou zmluvných strán. 
2. Na základe výpovede zo strany: 

a) dodávateľa, ak objednávateľ neuhradí fakturované výkony a obdobie dlhšie ako dva 
mesiace, 
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b) objednávateľa, ak dodávateľ sústavne neplní záväzky vyplývajúce tejto zmluvy. 
3. Odstúpenie od zmluvy: 

a) ak na dodávateľa bude vyhlásený konkurz. 
b) dodávateľ stratí právo prevádzkovať karanténnu stanicu, alebo do nej umiestňovať 

1. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka, zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení a 
ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

2. Prípadné zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byť vypracované formou písomného dodatku. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
nadobúda nasledujúci deň po jej zverejnení na webovej stránke objednávateľa. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe ich obojstranného súhlasu, 
slobodne a vážne, určite, zrozumiteľne, bez akéhokoľvek nátlaku. 

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jeden 
rovnopis. 

V iiratislave dňa f J ¿0/6 V Dunajskej Lužnej dňa L b / ¿ ^ ^ 

Poskytovateľ Odberateľ 

zvieratá. 

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

/ á / 

/ i 
Ing. Pavla Dugovičová 

r/i f 

Štefan Jurčík 


