
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI  

na základe §269 odsek 2 obchodného zákonníka 

 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

Dodávateľ:    ZATÚLANÝ CHLPÁČIK – psia nádej, občianske združenie 

  Roveň 206 

  033 01  Podtureň 

   IČO: 42218713 

   DIČ: 2023393768 

   Zástupca: Mgr. Darina Červená, predseda 

                                   Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

                                   IBAN: SK92 0200 0000 0029 5965 0651  

   Registrácia: VVS/1-900/90-38532 

    Schvaľovacie číslo karanténnej stanice 

a útulku: SK KS 000099/2015 

  Kontakt:  0917 416 932 

   zatulanychlpacik@gmail.com 

  

 

Objednávateľ:        Obec Uhorská Ves 

          Uhorská Ves 53 

          032 03 

                                   IČO: 00315818                    

                                   DIČ: 2020581684 

                                   Zástupca: Vladimír Multáň, starosta obce 

                                   Bankové spojenie: VÚB a.s.,  

                                   IBAN: SK29 0200 0000 0000 2512 8342 

                                   Kontakt: 0918840206, starosta@uhorskaves.sk 

    

                                                                                   

I. PREDMET ZMLUVY 

Predmetom zmluvy je odchyt a umiestnenie opustených a túlavých psov z verejných 

priestranstiev v katastrálnom území obce Uhorská Ves do opatery Občianskeho združenia 

ZATÚLANÝ CHLPÁČIK – psia nádej, podľa zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej 

starostlivosti v znení neskorších predpisov.                                                                                          

 

II. DOBA TRVANIA ZMLUVY 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Výpovedná lehota sú dva mesiace. Počíta sa od 

prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca od dátumu doručenia písomnej výpovede.  

 

III.  CENA ZA SLUŽBY 

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za odchyt a umiestnenie zvieraťa do opatery občianskeho 

združenia bude spoplatnená nasledovne: 

  

1. výjazd (do 20 km) - 10 €  

       (táto suma sa účtuje pri výjazde iba raz, nezáleží od počtu odchytených zvierat) 

2. pobyt v karanténe za jedno zviera (umiestnenie v karanténe, základné ošetrovateľské 

úkony, označenie zvieraťa mikročipom a očkovanie) - 40 € 
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IV.  PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Úhrada faktúr je objednávateľom vykonávaná bankovým prevodom na číslo účtu dodávateľa  

       uvedené vo faktúre. Splatnosť faktúr je stanovená na 30 dní od dátumu vystavenia daňového 

dokladu.   

2. V daňovom doklade, ktorý obsahuje všetky zákonom dané náležitosti bude odchytený pes 

bližšie špecifikovaný. Predmetné dokumenty budú objednávateľovi zaslané poštou alebo 

elektronicky. 

V. UKONČENIE ZMLUVY 

     Zmluvné strany sa dohodli, že ukončenie zmluvy pred uplynutím dojednanej doby je možné: 

1.  Vzájomnou dohodou zmluvných strán. 

2.  Na základe výpovede zo strany: 

a) dodávateľa, ak objednávateľ neuhradí dohodnutú sumu v období dlhšom ako dva  

 mesiace, 

     b) objednávateľa, ak dodávateľ sústavne neplní záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy. 

                                     

VI.  ĎAĽŠIE PODMIENKY ZMLUVY 

1. Lehota na odchyt/prevzatie zvieraťa od nahlásenia je na základe dohody oboch zmluvných 

strán.  

2. Umiestnením zvieraťa do karanténnej stanice sa obec vzdáva vlastníckych práv na zviera.  

3. V prípade preplnenej kapacity dodávateľa, má tento právo odmietnuť prevzatie zvieraťa. 

4. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne sa písomne informovať o všetkých okolnostiach,   

ktoré by mohli negatívne ovplyvniť dosiahnutie účelu tejto zmluvy. 

 

VII. ZÁVER 

1. Obe zmluvné strany si zmluvu prečítali a v plnom rozsahu s ňou súhlasia.  

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom  

    nasledujúcim po dni jej zverejnenia objednávateľom. 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, pričom každá  

    zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.  

                                                                                                                                                                   

 

V Podturni, dňa  18.11.2022                                    V Uhorskej Vsi, dňa 18.11.2022 

 

 

 

 

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

     Mgr. Darina Červená, predseda                                      Vladimír Multáň, starosta 

Dodávateľ                                                           Objednávateľ 

 


