
ZMLUVA
NA UMIESTNENIE PSOV DO KARANTÉNNEJ STANICE

Uzatvorená podl‘a ~ 269 odsek 2 a následne Obchodného zákonníka

Dodávatel‘: Sloboda zvierat, občianske združenie, Pod brehmi 1/a, 84103 Bratislava

Zastúpený: Ing. Pavla Dugovičová, predseda
Bankové spojenie: Poštová banka
Cislo účtu: SK4065000000000002023636
IČO: 319 48 201
DIČ: 2020780575
Registrácia: MV SR, VVS/1-900/90-7429

Objednávatel‘: Obec Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno

Zastúpený: starosta: Mgr. Ľuboš Tvrdoň
kontakt na osobu zodpovednú za odchyty v obci: Róbert Pet‘ko, náčelník

obecnej policie
ICO: 00304905
DIČ: 2020643669
Bankové spojenie: Prima banka
Císlo účtu: SK34 5600 0000 0032 0374 7001

I. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o úprave vzájomných práv
a povinností v súvislosti s prevzatím opustených a/alebo túlavých psov odchytených
obj ednávatel‘om v katastrálnom území obce Lozorno a ich umiestnenie do
karanténnej stanice Slobody zvierat na adrese podl‘a ods. 4 tohto článku.

2. Dodávatel‘ vyhlasuje a objednávatel‘ovi zaručuje, že disponuje všetkými
oprávneniami a povoleniami na vykonávanie činností podľa tejto zmluvy, ako aj
potrebným materiálovo-teclmologickým a personálnym vybavením tak, aby mohol
svoje povinnosti podľa tejto zmluvy riadne a včas plnit‘ v súlade s platnou právnou
úpravou.

3. Dodávatel‘ sa zaväzuje prevziat‘ zviera odchytené objednávateľom do svojej
karantérinej stanice a poskytnút‘ mu všetku potrebnú následnú starostlivost‘ podľa
platných právnych predpisov.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že obj ednávatel‘ je povinný doviezť odchytené zviera do
sídla Slobody zvierat Pod brebmi l/a, Bratislava 841 03, pričom jeho prevzatie za
dodávatel‘a potvrdí službukonajúci pracovník dispečingu Slobody zvierat a za
obj ednávateľa pracovník obecnej polície, prípadne iný zodpovedný pracovník
obecného úradu objednávatel‘a, ktorý bude nápomocný pri odovzdaní a preberaní
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dodávateřom.



5. V prípade možnosti dodávatel‘a a po predchádzajúcej dohode zmluvných strán
dodávatel‘ zabezpečí odvoz odchyteného zvierat‘a vlastným vozidlom za odplatu 20,-
Eur zajeden výjazd.

6. V prípade začipovaného zvierat‘a dodávatel‘ nie je povinný prevziat‘ toto začipované
zviera. V tomto prípade je obj ednávatei‘ povinný dohľadať maj itei‘a zvierat‘a.

7. Odovzdaním zvierat‘a dodávatel‘ovi prechádza na dodávateľa všetka zodpovednost‘
za d‘aiší osud zvierat‘a, obj ednávatel‘ nie je povinný viac zviera prevziat‘ spät‘ ani
poskytovat‘ dodávatel‘a akékoi‘vek ďalšie pinenia, s výnimkou úhrady príspevku
podi‘a či. II tejto zmiuvy.

II. CENA A FAKTURÁCIA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že príspevok za umiestnenie zvierat‘a do karantény
dodávateľa bude spoplatnený v sume 56,- Eur za 1 zviera. Zaplatením tu uvedeného
príspevku sa považujú všetky aj d‘aišie prípadné náklady dodávatei‘a spojené
s prevzatím starostlivosti o zviera za pine ubradené a voči objednávateľovi nie je
dodávatel‘ v tejto súvisiosti oprávnený si uplatňovat‘ žiadne d‘alšie požiadavky alebo
nároky.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávatel‘ bude fakturovat‘ obj ednávateľovi za
poskytnuté služby vždy za jeden celý kalendárny mesiac, a to v nasledujúcom
kaiendámom mesiaci na základe súhrnnej faktúry. Doba splatnosti faktúr je 15 dní
odo dňa jej doručenia obj ednávatel‘ovi, za deň úhrady faktúry sa považuje deň
odpísania fakturovanej čiastky z účtu obj ednávatel‘a.

III. SANKCIE

1. Za omeškanie obj ednávatel‘a so zaplatením faktúry má dodávateľ nárok na úrok
z omeškania vo výške ustanovenej v ~ 1 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 2 1/2013 Z. z.,
ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

iv. ĎAĽŠIE PODMIENKY ZMLUVY

1. V prípade preplnenej kapacity útulku, má dodávatel‘ právo odmietnut‘ prevzatie
zvierat‘a až do doby uvol‘nenia kapacity.

2. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne sa písomne informovat‘ o všetkých
okolnostiach, ktoré by mohli negatívne ovplyvnit‘ dosiahnutie účelu tejto zmluvy.

3. Zmiuva nadobúda platnost‘ dňom jej podpísania oboma zmluvnými
stranami.

V. DOBA TRVANIA ZMLUVY

1. Zmluva nadobúda účinnost‘ nasledujúci deň Po dni jej zverejnenia v súlade
s osobitným predpisom a uzatvára sa na dobu neurčitú.



VI. UKONČENIE ZMLUVY

Zmluvně strany sa dohodli, že ukončenie zmluvy je možné:
1. Vzájomnou dohodou zmluvných strán.
2. Na základe písomnej výpovede zo strany:
aJ dodávatel‘a, ak obj ednávatel‘ neuhradí fakturované výkony za obdobie dlhšie

ako dva mesiace napriek písomnému upozorneniu zo strany dodávateľa a poskytnutiu
dodatočnej lehoty na úhradu v trvaní aspoň 10 dní,

b/ objednávatel‘a, ak dodávatel‘ opakovane poruší svoje povinnosti vyplývajúce tejto
zmluvy.

Výpovedná doba je 2 mesiace a začína plynút‘ počnúc prvým dňom nasledujúceho
kalendárneho mesiaca Po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
3. Odstúpením od zmluvy ktoroukol‘vek zo zmluvných strán:
aJ ak na dodávatel‘a bude vyhlásený konkurz, začaté konkurzně konanie, alebo bude
vyhlásenie konkurzu zamietnuté pre nedostatok majetku úpadcu,
b/ dodávatel‘ stratí právo prevádzkovat‘ karanténnu stanicu, alebo do nej umiestňovat‘

zvieratá.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dókladne prečítali, jeho obsahu
porozumeli, že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vóľu prostú akýchkoľvek omylov, že túto
zmluvu nezizatvórajú v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú podpismi
osób oprávnených v mene zmluvných strán konať

dňa..~O.i: V Bratislave, dňa...

Dodávatel‘


