Zmluva o odchyte a umiestnení túlavých zvierat
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení
ČI. 1
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:
Obec : Mokrá Lúka
Adresa : Mokrá Lúka č. 2, 050 01 Mokrá Lúka
IČO: 31949347
DIČ: 2020734078
Tel.kontakt: 058 / 442 53 45 mobil: 0911/ 469 545
Email : info@mokraluka.eu

Poskytovateľ služby:
Bc. Kvetoslava Slaná - odchyt túlavých zvierat
Adresa: Mokrá Lúka 47, 050 01
IČO: 44821603
DIČ : 1076492560
Číslo účtu: SK22 8330 0000 0020 0179 8009
SWIFT (BIC) FIOZSKBA
ŠVPS SR schvaľovacie číslo : OSOTZ - RV – 15
Certifikát pre odchyt zabehnutých a túlavých zvierat (príloha č.1, príloha č.2)
Telefonické spojenie: 0904678078
Email: k.tavassyova@gmail.com labkapomoci@gmail.com
ČI. 2
PREDMET ZMLUVY
Predmetom zmluvy je činnosť poskytovateľa služby podľa zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o
veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a spočíva v odchytení
alebo prevzatí túlavých zvierat na území obce Mokrá Lúka, ich umiestnení v karanténnej stanici
alebo v útulku pre zvieratá a sprostredkovanie dočasnej starostlivosti o tieto zvieratá alebo ich
adopcie.

ČI. 3
ZMLUVNÉ PODMIENKY
Poskytovateľ služby sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa služby v dohodnutom rozsahu:
1. Odchyt túlavých zvierat pohybujúcich sa na verejných priestranstvách v katastrálnom území
obce Mokrá Lúka. Poskytovateľovi služby musí odchyt potvrdiť zodpovedný zamestnanec obce.
2. Prevzatie túlavého zvieraťa od obce v prípade, že táto ho prevzala od nálezcu v zmysle
povinnosti ustanovenej v § 22 ods. 11 zákona.
3. Základné veterinárne ošetrenie - vakcinácia, čipovanie, ošetrenie proti parazitom.
4. Umiestnenie túlavých zvierat v karanténnej stanici alebo v útulku pre zvieratá.

ČI. 4
CENA A FAKTURÁCIA
1. Za plnenie zákonných evidenčných povinností, starostlivosť o odchytené zviera do okamihu
jeho umiestnenia v karanténnej stanici alebo útulku a sprostredkovanie dočasnej starostlivosti
o túlavé zvieratá resp. ich adopcie v prípade podľa Čl. 3 ods. 5 tejto zmluvy sa zmluvné strany
dohodli na na ročnom paušálnom poplatku
Výška paušálneho poplatku je uvedená v cenníku služieb (príloha č.3). Účtovne - daňový doklad
(ďalej len „faktúra“) za ročný paušálny poplatok bude vystavovaný 1x ročne.
2. Za ostatné poskytnuté služby bude faktúra vystavená podľa cenníka služieb (príloha č.3).
3. Poplatok za pobyt v karanténnej stanici uvedený v cenníku služieb (príloha č.3) je stanovený
podľa požiadaviek konkrétnej zazmluvnenej karanténnej stanice a predstavuje príspevok obce,
ktorým sa podieľa na jej prevádzke.
4. Faktúry budú zasielané elektronicky.
5. Poskytovateľ nie je zbavený nároku na odmenu za poskytnutú službu "výjazd k zvieraťu" ani v
prípade, že sa odchyt nepodarilo vykonať. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi
poskytnutú službu "výjazd k zvieraťu" podľa cenníka služieb (príloha č.3) aj v prípade, že sa zviera
odchytiť nepodarilo, a to za každý výjazd.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je oprávnený každoročne jeden krát zvýšiť ceny za
paušálny poplatok a poskytované služby na základe miery zvyšovania nákladov súvisiacich s
poskytovanými službami.
ČI. 5
FAKTURÁCIA, PLATOBNÉ PODMIENKY A SANKCIE
1. Financovanie predmetných služieb bude financované z rozpočtu objednávateľa.
2. Fakturácia sa uskutoční po poskytnutí služby.
3. V prípade odchytu matky so šteniatkami do veku 3 týždňov šteniat sa za výjazd, odchyt a
odvoz matky so šteniatkami do karanténnej stanice fakturuje ako 1 zviera. Pobyt v karanténnej
stanici, čip, základné očkovanie a ošetrenie proti endo a ektoparazitom sa fakturuje za každé
zviera.
4. Lehota splatnosti faktúr po doručení objednávateľovi je 14 dní.
5. Ak objednávateľ neuhradí svoje záväzky voči poskytovateľovi v riadnom termíne, je
poskytovateľ oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % denne z dlžnej
sumy za každý deň omeškania.
6. Zaplatením zmluvnej pokuty zo strany objednávateľa podľa tohto článku zmluvy nie je
dotknutý nárok poskytovateľa na náhradu škody prevyšujúcu zaplatenú zmluvnú pokutu.
ČI. 6
PREVOD VLASTNÍCTVA ZVIERAŤA NA POSKYTOVATEĽA
Zmluvné strany sa dohodli, že u zvierat, ktorého vlastníkom sa stala obec v zmysse § 22 ods. 17
zákona, obec dňom prechodu vlastníctva zvieraťa na obec bezodplatne prevádza vlastníctvo
zvieraťa na poskytovateľa služby. Poskytovateľ služby sa zaväzuje prevedenému zvieraťu vytvoriť
vhodné podmienky a poskytnúť potrebnú starostlivosť.

ČI. 7
TERMÍN PLNENIA ZMLUVY
1. Začiatok plnenia zmluvy vzniká dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
3. Spôsob ukončenia zmluvy :
a) V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s platením svojich záväzkov o viac ako 20 dní,
poskytovateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť a to po predchádzajúcom upozornení a
poskytnutí primeranej lehoty na zaplatenie jednotlivých faktúr. Odstúpenie od tejto zmluvy zo
strany poskytovateľa je účinné ku dňu nasledujúcemu po dni doručenia odstúpenia
objednávateľovi. Odstúpenie poskytovateľa od tejto zmluvy sa nedotýka nároku poskytovateľa
na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti objednávateľa.
b) Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, že poskytovateľ porušuje svoje
povinnosti podľa tejto zmluvy a tieto si nesplní ani po písomnej výzve objednávateľa v
poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Odstúpením objednávateľa od zmluvy táto zmluva
zaniká, keď je poskytovateľovi doručené písomné oznámenie objednávateľa o odstúpení od
zmluvy.
c) Vzájomnou dohodou zmluvných strán.
d) Písomnou výpoveďou objednávateľa alebo poskytovateľa služby, kde výpovedná lehota je 3
mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomne
doručená výpoveď.
e) Odstúpením od zmluvy (ak na poskytovateľa bude vyhlásený konkurz; ak poskytovateľ stratí
právo prevádzkovať karanténnu stanicu, alebo do nej umiestňovať zvieratá).
ČI. 8
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi predpismi
platnými v Slovenskej republike.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
3. V prípade, že niektoré ustanovenie zmluvy sa stane neplatným alebo neúčinným, táto
neplatnosť alebo neúčinnosť ustanovenia nespôsobuje neúčinnosť celej zmluvy. Zmluvne strany
sa zaväzujú, že v prípade podľa prvej vety sa bude takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie
interpretovať v súlade so zmyslom a účelom zmluvy a zmluvné strany sa dohodnú na vhodnom
nahradení takéhoto ustanovenia.
4. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami, podpísanými štatutárnymi
orgánmi oboch zmluvných strán.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe ich obojstranného súhlasu,
slobodne a vážne, určite, zrozumiteľne, bez akéhokoľvek nátlaku.
6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jeden
rovnopis.

V ............................. dňa ...........................

za objednávateľa
starosta

za poskytovateľa služby
Bc. Kvetoslava Slaná

