
Objednávateľ: 

Poskytovateľ: 

Zmluva o zabezpečení odchytu túlavých zvierat 
na území obce 

I 
Zmluvné strany 

Obec Šarovce 
Sídlo: Obecný úrad, 935 52 Šarovce č. 128 
IČO: 00307521 
Zastúpený: Magdaléna Jónášová - starostka 
Bankové spojenie: SK67 5600 0000 0022 0160 4002 

ďalej len ako „objednávateľ" 

a 

OZ Šťastný domov - Happy House 
Krížny vrch 24. 93405 Levice 
IČO: 42206553 DIČ: 2023517177 
Zastúpené: Jana Pereszlényiová - predseda OZ 
Bankové spojenie: 

ďalej len ako „poskytovateľ" 

II 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je činnosť poskytovať služby v zmysle §22 ods. 7,8,9 zákona NR SR
č.39/200 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ktorá spočíva v
odchyte opustených a túlavých zvierat v obci objednávateľa a ich následné umiestnenie
do karanténnej stanice OZ Šťastný domov - Happy House, Levice.

2. Zmluva upravuje činnosti a služby spojené s umiestnením odchytených psov z obce
Šarovce, ktoré bude poskytovateľ vykonávať s ohľadom na jeho kapacitné možnosti a v
zmysle vzájomne nižšie dohodnutých podmienok.

III 
Práva a povinnosti poskytovateľa 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje:
a/ zabezpečiť činnosti uvedené v článku II tejto zmluvy v súlade so zákonom č. 39/2007
Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a platnými hygienickými
a veterinárnymi predpismi
b/ vykonávať predmet zmluvy uvedený v článku II na základe nahlásenia zamestnanca
obecného úradu v obci Šarovce



cl zabezpečiť odchyt pomocou osoby odborne spôsobilej ajneskôr do 3 dní odo dňa 
nahlásenia podľa písm. b/ J , 

2. Poskytovateľ prehlasuje, že karanténna stanica, ktorú spravuje, splňa všetky podmienky
stanovené zákonom, a zaväzuje sa splniť všetky úlohy spojeilié s prevádzkou karanténnej
stanice a povinnosť ou karantény, veterinárneho vyšetreniJ a evidencie od chytených,
zabehnutých a túlavých zvierat. Zároveň sa zaväzuje zabezpečovať spôsob naloženia s
odchytenými zvieratami podľa platnej príslušnej legislatív�,. Poskytovateľ zabezpečuje
odchyt prostredníctvom osoby, ktorá má vydané osvedčen · e na odchyt zabehnutých a
túlavých zvierat.

3. Poskytovateľ vedie evidenciu, pozostávajúcu z evidencie:
a/ odchytených psov
b/ miesta odchytu, spôsobu odchytu, plemena, farby, veku, p hlavia
c/ veterinárneho ošetrenia, očkovania, označenia mikročipo , kastrácie
d/ kadáverov
e/ utratených psov

4. Poskytovateľ odoberie odchytené zviera do karanténnej stanice v čase keď mu to
umožnia kapacitné možnosti karanténnej stanice.

IV 
Práva a povinnosti objednávateľa 

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť odmenu poskytovateľa i za vykonanú službu na
základe predloženej faktúry podľa cenovej ponuky zaslanej �oskytovateľom, ktorá tvorí
prílohu tejto zmluvy, ktorej splatnosť je 14 dní, a ktorej súčasťou bude prehľad o počte
túlavých zvierat odchytených v obci Šarovce. 1

2. Objednávateľ uhradí paušálny ročný príspevok na prevádzkJu karanténnej stanice vo
výške 0,50 €na obyvateľa obce ( počet obyvateľov k 31.12J predchádzajúceho roka ).
Príspevok na prvý rok platnosti zmluvy je splatný do � 1ní odo dňa nadobudnutia
účinnosti zmluvy, príspevok na ďalšie roky v prípade predlže ia platnosti zmluvy podľa
bodu VI. ods. 1 je splatný do 3 dní odo dňa predÍženia pla ností zmluvy. Ak zmluva
zanikne pred dohodnutou alebo predÍženiu dobou platnosti . lebo v prípade výpovede,
poskytovateľ je povinný vrátiť objednávateľovi pomernú časť zaplateného ročného
príspevku do 3 dní po zániku zmluvy.

v 

Podmienky umiestňovania psov do karanténnej stanice 

k 1, 1 , 'kl d 'l d 1 1 , · , . d · ·1. Pas ytovate na v astne na a y a v su a e s p a�nym1 pravnym1 pre p1sm1
zabezpečuje odchyt túlavých a zabehnutých psov v obci Šarov

h
ce. V prípade, že psík má 

čip, bude kontaktovaný majiteľ, ktorý musí zdôvodniť zabehn tie psíka. 
2. Karanténna stanica nesmie prijímať psíkov v mene obce od iných, ako od osôb

určených obcou Šarovce.
3. Karanténna stanica písomne potvrdí obci prijatie psa do karan énnej stanice, z ktorého je

zrejmé kto, kedy a akého psa prijal.



VI 

Čas plnenia 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú - 12 mesiacov. 

�

k ani jedna zmluvná strana
neoznámi písomne druhej zmluvnej strane jeden mesiac pred skončením platnosti
zmluvy, že s predÍžením platnosti nesúhlasí, obnovuje sa táto zmluva na ďalších 12
mesiacov aj opakovane za rovnakých zmluvných podmieno .

2. Zmluvné strany sa dohodli na výpovednej lehote 3 mesiacoy- Výpovedná lehota začína
plynúť od 1. dňa nasledujúceho mesiaca po doručení ! ísomnej výpovede druhej
zmluvnej strane.

VII 
Záverečné ustanovenia 

1. Obsah zmluvy je možné meniť len vo forme písomného d, datku, na základe súhlasu
oboch strán. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch / 2x Jre objednávateľa a lx pre
poskytovateľa/

2.Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podľa § 47a
ods. 1 zákona č. 564/2010 Z. z., ktorým sa dopÍňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dbpíňajú niektoré zákony.

3. Pre ustanovenia neupravené v zmluve platia všeobecné ustanovenia Obchodného
zákonníka a všeobecne platnej právnej úpravy SR.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsal u porozumeli, že nebola
uzavretá v tiesni, alebo za nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju
podpisujú.

V Šarovciach, dňa 15.06.2021 

Objednávateľ: 

. h d� ľG' (}( l-oMV Lev c1ac , na: .. ............. - ·;

Poskytovateľ: 


