
Zm|uva o zabezpečenĺ odchytu túlavých zvierat
na území obce

I
Zmluvné stľany

objednávateľ: obec: Hoľná Seč
Sídlo: Hlavná I9l 16, 9353 l
ĺco:ssł szą
Zasttlpený : Edita Moľavská, staľostka
Bankové spojenie: IBAN: Sk0956000000007 1 03356001

ďalej len jako,,objednáv ateľ"

Poskýovateľ oZ Št'astný domov _ Happy House
Krížny vrch 24. 93405 Levice
ICO: 42206553 DIC: 2023517177
Zastilpené: Jana Pereszlényiová - pľedsedaoZ
Bankové spojenie: SK05 0900 0000 0002 2397 6502

ďalej len,,poskytovateľ"

il
Predmet zmluvy

1. Pľedmetom zmluvy je činnosť poskytovať služby v zmysle Ş22 oďs.1,8,9 zttkona
NR SR č).391200 Z.z. o veteľinámej staľostlivosti v znení neskoľších predpisov,
ktoľá spočíva V odchyte opustených a túlavých zvlerat v meste / obci
objednávateľa a ich následné umiestnenie do kaľanténnej stanice oZ Šťastný
domov - Happy House, Levice

2. Zm|uva upľavuje činnosti a služby spojené s umiestnením odchytených psov z
obce Hoľná Seč, ktoré bude poskytovateľ vykontlvať s ohľadom na jeho kapacitné
možnosti a v zmysle vztĄomne nižšie dohodnutých podmienok.

m
Práva a povinnosti poskytovateľa

1. Poskytovateľ sa zavärulje:
al zabezpečiť činnosti uvedené v článku II tejto zmluvy v súlade so zákonom č.
3912007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a platnými
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hygienickými a veteľináľnymi pľedpismi,
bl vykonávať pľedmet zmluvy uvedený V článku II na ztk\ade nahlásenia
zamestnanca obecného úradu v oBCI
cl zabezpeěiť odchyt pomocou osoby odborne spôsobilej najneskôr do 3 dní odo
dňa nahlásenia podľa písm. b/.

2, Poskytovateľ pľehlasuje, ž'e kaľanténna stanica, ktoľú spľavuje, spĺňa všeĘ
podmienky stanovené zákonom ' a zaväzuje sa splniť všetky úlohy spojené S
prevâdzkou kaľanténnej stanice a povinnosťou kaľantény, veterináľneho vyšetľenia
a evidencie odchytených, zabehnutých a túlaqých zvierat. Ztroveřl sa zaväzuje
zabezpeč,ovať spôsob naloženia s odchytenými zvieratami podľa platnej príslušnej
legislatívy. Poskytovateľ zabezpečuje odchyt pľostľedníctvom osoby, ktoľá má
vydané osvedčenie na odchyt zabehnutých a túlavých zvierat.

3. Poskytovateľ vedie evidenciu, pozostávajúcu z evidencie:
a/ odchytených psov
b/ miesta odchytu, spôsobu odchytu, plemena, faľby, veku, pohlavia
c/ veteľináľneho ošetrenia, očkovania, oznaěenia mikľočipom, kastľácie
d/ kadáverov
e/ utľatených psov

4. Poskytovateľ odoberie odchytené zviera do kaľanténnej stanice v čase keď mu to
umoŽnia kapacitné moŽnosti kaľanténnej stanice, najneskôr do 10 dní odo dňa
umiestnenia odchyteného zvieraťa do odchytových koteľcov obce.

IV
Práva a povinnosti objedntxateľa

1. objedntĺvateľ sa zaväzuje uhľadiť odmenu poskytovateľovi za vykonanú službu na
ztlk|ade pľedloženej faktúry podľa cenovej ponuky zaslanej poskytovateľom, ktorá
tvoľí pľílohu tejto zmluvy, ktoľej splatnosť je 14 dní, a ktoľej súčasťou bude
pľehľad o počte túlavych zvierat odchytených v obci

2. objedntĺvateľ uhľadí paušálny ročný príspevok na pľevádzku karanténnej stanice
vo ýške 287,50 Euľ /Slovom: Dvestoosemdesiaťsedem 50/100/. Príspevok na
pľvý rok platnosti zmluvy je splatný do 3 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti
zmluvy, príspevok na ďalšie roky v pľípade predĺženia platnosti zmluvy podľa
bodu VI. ods. 1 je splatný do 3 dní odo dňa predíženia platnosti zmluvy. Ak
zmluva zanikne pľed dohodnutou alebo pľedĺženiu dobou platnosti alebo v piípade
výpovede, poskytovateľ je povinný wźtiť objednávateľovi pomeľnú časť
zapLateného ľočného pľíspevku do 3 dní po zániku zmluvy.

V
Podmienky umiestňovania psov do kaľanténnej stanice

Poskytovatel' na vlastné náklady a v súlade s platnými pľávnymi pľedpismi
zabezpečuje odchyt túlavých a zabehnutých psov v obci Vyškovce nad Ipľom. Psi
sa umiestnia v odchytoqich kotercoch obce, kde im bude skontľolovaný mikľočip.
V prípade, že psík má čip, bude kontaktovaný majiteľ, ktoý musí zdôvodniť
zabehnutie psíka
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2. Karanténna stanica nesmie pľijímať psíkov V mene obce od iných, ako od osôb
uľčených obcou.

3. Kaľanténna stanica písomne potvrdí mestu pľijatie psa do kaľanténnej stanice, z
ktoľého je zrejmé kto, kedy a akého psa pľijal.

VI
Cas plnenia

1. Táto zmluva sa uzatvâra na dobu uľčitú _ 12 mesiacov. Ak ani jedna zmluvná
strana neoznámi písomne dľuhej zmluvnej stľane jeden mesiac pľed skončením
platnosti zmluvy, že s pľedižením platnosti nesúhlasí, obnovuje sa táto zmIuvana
ďalších 12 mesiacov aj opakovane zarovnakých zmluvných podmienok.

2. Zmluvné strany sa dohodli na výpovednej lehote 3 mesiacov. Výpovedná lehota
začína plynúť od 1. dňa nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede
dľuhej zmluvnej stľane.

VII
Zźxerečné ustanovenia

1. obsah zmluvy je možné meniť len vo forme písomného dodatku, na zźlk\ade
súhlasu oboch stľán. Zm|uva je vyhotovená V 3 exemplároch l 2x pľe
objednávateľa a lx pre poskytovateľa/

2.Ttĺto zmIvva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podľa $
47a oďs. l zźlkona č). 56412010 Z. z., ktoým sa dopĺňa zélkon č,. 4011964 Zb.
občiansky zákonník v znení neskorších pľedpisov a ktoým sa menia a dopĺňajú
niektoľé zâkony.

3. Pľe ustanovenia neupľavené v zmluve platia všeobecné ustanovenia obchodného
zákonníka a všeobecne platnej právnej úpravy SR.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pľečítali, jej obsahu poľozumelí, že nebola
uzavretá, v tiesni, alebo za neýhodných podmienok a na zâklade súhlasu s ňou ju
podpisujú.

v ..Ę.ń.a*N........, dňa: .1.,9,.:ţM V Leviciach, dňa: .?..ţ.'.P.+.ą,

objednávateľ: Poskytovateľ:Ü
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šťastn! D onov - H ap p g H ouse
Krížng vrch 24
q34 07 Levite

42 20ô 553
2023577L77

Edita Moľavská
staľostka

Jana Pereszlényiová
pľedseda oZ
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Šťastný domov - Happy house, Krížny vľch Ż4,g3405l-,evice
ICO: 42206553

obec Hoľná Seč
Hlavná t9ll6

93531 Hoľná Seč

Cenováponuka
na odchyt túlavých zvieľat v obci - osobou spôsobilou na odchý

paušálny ročný poplatok 287,50 Euľ /575x 0,50 eur na počet obyvateľov /

výjazd: podla počtu km
odchyt zvieraťa- I zvieru

Jana Peľeszlényiová
pľedseda oZ
Šťastný domov _ Happy house

0,30 Euľ/ lkm
60,00 Eur


