
ZMLUVA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY 

ZMLUVA O DIELO 

Uzatvorená podľa § 536 a následne Obchodného zákonní! 

Obecný úrad DUNAJSKÁ LUŽNÁ 
Podacie číslo: „ , 

Došlo dňa: _ g -Q; 
i i 

r 20í! 

ftegistratúma značka: Škartačný znak a lehota: 

Prílohy: Vybavuje: 

I . 
ZMLUVNÉ STRANY 

1 .1. 
Objednávateľ: 

Zastúpený: 

Obec Dunajská Lužná 
Jánošíkovská 466/7 
900 42 Dunajská Lužná 

Štefan Jurčík, 
starosta obce 

Bankové spojenie: VÚB Bratislava - vidiek 

Číslo účtu: 
IČO: 
DIČO: 

25522-112/0200 
00400009 
2020663755 

1.2. 
Dodávateľ: Sloboda zvierat 

Mlynské Nivy 37 
821 09 Bratislava 

Zastúpený: 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IČO: 
DIČO: 

Ing. Pavla Dugovičová 
Predseda 
Darina Marošová 
Podpredseda 

Poštová banka 
2023636/6500 
319 48 201 
2020780575 



II. 
PREDMET ZMLUVY 

Predmetom zmluvy o dielo je: 

Odchyt opustených a túlavých psov na verejných priestranstvách obce Dunajská Lužná 
a ich umiestnenie do karanténnej stanice. 

Odchyt pracovníkovi Slobody zvierat musí potvrdiť poverený pracovník hospodárskej správy. 
Kontakty: Viera Dikošová 02/40259825, RNDr. Iveta Ŕičánková 0918632117 (prednostka 
obecného úradu), Július Keszegh 0903564955. 

2.3. 
Naloženie so zvieraťom po ukončení doby karantény. 

DOBA TRVANIA ZMLUVY 

3.1. 
Zmluvné strany sa dohodli, že doba trvania zmluvy je 2 roky od jej podpísania. 

CENA ZA VYKONANIE DIELA 

4.1. 
Zmluvné strany sa dohodli, že cena za odchyt a umiestnenie zvieraťa do karantény 
bude spoplatnená jedno rázovou sumou 60,00 Eur. 
Táto suma sa skladá z nasledovných položiek: 
a/ výjazd 24,00 Eur 
b/ karanténa 20,00 Eur 
c/ čip 6,00 Eur 
d/ základné očkovanie 8,50 Eur 
e/ očkovanie besnota 1,50 Eur 

V. 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1. 
Fakturačné obdobie je jeden mesiac. 
5.2. 
Dodávateľ je oprávnený fakturovať výkon vykonaný podľa tejto zmluvy 
Najskôr v desiaty deň nasledujúceho mesiaca, pričom doba splatnosti je 
15 dní. 



VI. 
SANKCIE 

Poplatok z omeškania je možné vymáhať maximálne vo výške určenej nariadením 
Vlády SR č. 87/1995 Z. z. 

VII. 
UKONČENIE ZMLUVY 

Zmluvné strany sa dohodli, že ukončenie zmluvy je možné: 
7.1. 
Vzájomnou dohodou zmluvných strán. 
7.2. 
Na základe výpovede zo strany: 

a/ dodávateľa, ak objednávateľ neuhradí fakturované výkony za obdobie dlhšie 
ako dva mesiace, 

b/ objednávateľa, ak dodávateľ sústavne neplní záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy. 
7.3. 
Odstúpenie od zmluvy: 

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

zvieratá. 

VIII. 

ĎALŠIE PODMIENKY ZMLUVY 

8.1. 

Lehota na prevzatie zvieraťa sú tri hodiny od nahlásenia. 
8.2. 
Zmluvné strany sú povinné bezodkladne sa písomne informovať o všetkých okolnostiach, 
ktoré by mohli negatívne ovplyvniť dosiahnutie účelu tejto zmluvy. 
8.3. 
Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke obce v zmysle § 47a, ods. 1 Občianskeho 
zákonníka v znení zmien a doplnkov. 
8.4. 
V prípade preplnenej kapacity útulku, má tento právo odmietnuť prevzatie zvieraťa. 


