
                                                    ZMLUVA 

       NA ODCHYT A UMIESTNENIE PSOV DO KARANTÉNNEJ STANICE 

 

              Uzatvorená podľa § 269 odsek 2 a následne Obchodného zákonníka 

 

 

 

Dodávateľ: Janíková Jana- Obchodné činnosti 

                    Pečeňany 88 

                    956 36 Pečeňany 

                     

Zastúpený: Janíková Jana 

                    Kontakt: 0919173077 

                    Číslo účtu: SK 2911000000002932465085 

                    IČO: 34481711 

                    DIČ: 1040237110 

 

Objednávateľ:  

 

Zastúpený: starosta :  

                     kontakt non stop( aj cez víkendy) :  

                     IČO: 

                     DIČ: 

                     Bankové spojenie  :  

                     Číslo účtu: 

                                                                          

I.   PREDMET ZMLUVY 
 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je odchyt opustených a túlavých psov na verejných 

priestranstvách v katastrálnom území mesta/obce   a ich umiestnenie do karanténnej 

stanice mesta Bánovce nad Bebravou 

2.   Prevzatie zvieraťa musí pracovníkovi odchytovej služby  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 za odchyt a umiestnenie zvieraťa do karantény 

      bude spoplatnená nasledovne. 

       

      a/ výjazd /do 50 km/                            30,00 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 (30 dní)    30,00 Eur 

      c/ čip za 1 zviera                                          20,00 Eur 

      d/ základné očkovanie za 1 zviera               20,00 Eur 

      e/ očkovanie besnota za 1 zviera                 12,00 Eur 

 



 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ bude fakturovať objednávateľovi za vykonané     

práce v danom mesiaci naraz po uplynutí príslušného mesiaca. Doba splatnosti faktúr je  

15 dní. 

       

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.    ĎAĽŠIE PODMIENKY ZMLUVY 
 

         1.  Lehota na prevzatie zvieraťa je 48 hodín od nahlásenia. 

2. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne sa písomne informovať o všetkých 

okolnostiach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť dosiahnutie účelu tejto zmluvy. 

3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými 

 stranami. 

4. Vzhľadom na vzdialenosť mesta od Karanténnej stanice je nutné zviera pred 

príchodom pracovníka odchytovej služby fixovať na jednom mieste. 

       5. V prípade preplnenej kapacity Karanténnej stanice, má táto právo odmietnuť 

prevzatie zvieraťa.   

 

V.           DOBA TRVANIA ZMLUVY 

 

1. Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na webovej stránke 

objednávateľa a uzatvára sa na dobu neurčitú. 

 

VI.            UKONČENIE ZMLUVY 
 

Zmluvné strany sa dohodli, že ukončenie zmluvy 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, 

      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  

          zvieratá. 

 

 

V..............................dňa.......................                        V Pečeňanoch, dňa............................... 

 

 

 

...................................................................                  ............................................................... 

Objednávateľ                                                               Dodávateľ 


